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ভুমিকা 
'বুপিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত ই'ল। আমার বক্তব্য 

আরো অনেক আগেই জনগাধারণের মামনে উপস্থাপিত করার ইচ্ছা 
ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি । প্রথম দিককার কয়েকটি 
গ্রবন্ধ অনেক আগের রচনা-_শ্বাধীনত! লাভেরও প্রায় বছর খানেক 

আগে ওগুলি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম । তাতে আমার বজ্জব্ের 

লক্ষ্য ছিল গ্রধানতঃ বিদেশী সরকার । আশ! করেছিলাম, স্বাধীনতা 
লান্তের পর পট-পরিবর্থন ঘটবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নৃতম কর্মআোহের 

জোয়ার আবে, আমার মস্তবাগুলি নিশ্রয়োজন হ'য়ে উঠবে। 

স্বাধীনতা এসেছে, আরো! বড় কথ! এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বাধীন 

ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছিল যে রাজনৈতিক দল 
আজ সেই কংগ্রেসের হাতেই দেশের শাসন-ক্ষমতা ছ্স্ত রয়েছে। 
তবু আম]দের ছূর্ভাগ্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। 

সুতরাং, প্রবন্ধঁলির মধ্যে কোনরকম কাটছাট না করেই সেগুলি 
পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করলাম। প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেক- 

গুলিই ইতিপূর্বে 'মাতৃভূমি' ও 'সংগঠনে' প্রকাশিত হয়েছে। শেষের 
তিনটি প্রবন্ধ নূতন ক'রে লেখা । পত্রিকা ছু'টির সম্পাদকদের কাছ 
থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি, তাদের আমার ধন্তবাদ জানাচ্ছি। 

_.. পাড়ার্গীয়ে থাকি আর ভার মধ্যে কর্ধস্থানে শনি উদ্ধার মত 
এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াছি। প্রবন্ধগুলি যখন আরম্ভ করি তখন 

ছিলাম বলরামপুরে, তারপর ২৪পরগণা ঘুরে বাকুড়ায় এসে ঠেকেছি। 
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এখানবাঁর নোঙরও যে কবে ছুলব তার ঠিক নেই। ফলে ছুট ক্ষতি - 
হয়েছে | খতটা বন্ধ দিয়ে ছাপাখানার ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা করা 
উচিত জ্ঁতখানি যত্ব ও সময় দিতে পারিনি ; কাজেই, কয়েকটি গুরুতর 
ছাপার ভুল এখানে সেথানে রায়ে গেছে । সহোদরপ্রতিম শ্রীপ্রহলাদ- 

কুমার প্রামাণিক ছাপাখানা সংক্রান্ত সমস্ত বঞ্চাটই পুইয্বছেন। 
তীকে মৌখিক ধগ্ভবাদ জানিয়ে তার খণ শুধবার অপচেষ্টা করব না। 
দ্বিতীয়ত্বঃ কোথাও দীর্ঘকাল স্থির হয়ে থাকতে না! পারায় কোন 
পরীক্ষার ফল পুরোপুরি দেখার সুযোগ ঘটেনি । এ ক্ষতি অপুরণীয় | 

পাঁঠকবর্শের কাছে এজপ্ঠ ক্ষম] চেয়ে লাভ নেই । তবে বিভিন্ন স্থানের 
অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিয়ে সে ক্ষতি যথাসম্ভব পুরণ করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। 

বইখানি প্রধানতঃ ধারা বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেব্রে প্রত্যক্ষতাবে কাজ 
করছেন তাদের উদ্দেশ করে লিখা । বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে 

শিক্ষকের সামনে যে সব সমন্তা আসে, বিশেষভাবে বইখানিতে তারই 
আলোচনা করা হয়েছে । আজকাল বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার 

বুনিয়ার্দী শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ প্রাথমিক শিক্ষানীতি বলে গ্রহণ করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বুনিয়াদী শিক্ষাকে শ্বীকার করে নিয়েছেন এবং 

প্রাথমিক বিদ্ভালয়গুলিকে ধীরে ধীরে বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ে রূপান্তরিত 
করার কথ! ভাবছেন। বইখানিতে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্ধ্য- 

হুচী বজায় রেখেও কি করে রূপাস্তর সাধনের দিকে অগ্রসর হওয়া! যায়, 
তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আশ] করি, প্রাথমিক বিগ্যালয়ের শিক্ষকগণ 

এ থেকে খানিকট। উপকৃত হবেন। 

তাছাড়া বইখানি শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল জনসাধারণেরও কাজে 
লাগবে বলে আশা করি। আজকাল 'বৃনিয়াদী শিক্ষণ” কথাটা আমাদের 

কাঁছে পরিচিত হয়ে উঠেছে কিন্তু বস্তটা আজও আমাদের কাছে 
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” ক্কাছাকাছি কিছু কি-না, এমনিতব গ্রহন বিশ্ববিপ্তালিয়ের মাষ্ঠিগণ্য কোন 
অধ্যাপকের কাছ থেকেও শুনেছি । বুমিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য-করযটিও 

পড়ে দেখেননি, কোন বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ের কাজ কোনদিন দ্বচক্ষে 
দেখেননি অথচ তর্কের আসরে বুনিয়ার্দী শিক্ষার সন্বদ্ধে প্রবল মতামত 
গুকাশ করছেন,। এমন লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে নগণ্য নয় । 

পুরাতনের মোছে আমরা এতদিন দৃতনকে অবজ্ঞা করেছি; এই শিক্ষার 
প্রশ্নোগ আমাদের আশে পাশেই অনেকদিন ধরে চল্লেও আমরা এর 

খোজ নিইনি এতদিন। তাই আজ যখন সরকারী শিক্ষা-নীতি হিসাবে 
এই অজান! বস্তু আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে চলেছে তখন আর 
আমাদের আশঙ্কা ও উদ্বেগের অস্ত থাঁকচে না। কিছুমাত্র প্রমাণের 

অপেক্ষা না বেখে অনেক বন্ধু সিদ্ধান্তকরে নিয়েছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা! 
একান্তই গেঁয়ো লোকের শিক্ষা ; লেখা-পড়া শেখবার ব্যবস্থা এতে নেই, 
আছে শুধু গ্রাম্য কারিগর গডবার ব্যবস্থা । শেষ তিনটি প্রবন্ধে এদের 
প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা কবেছি। বল] বাহুল্য, এ শুধু রেখাচিত্র 

বিস্তৃততাবে এর উত্তর দেবার চেষ্টা এই গ্রন্থে কব! হয় নি। 

কংগ্রেসী সরকারের আওতায় বুনিষাদী শিক্ষা প্রবর্তনের যে প্রচেষ্টা 
চলছে তাতেও জনসাধারণেব বিভ্রান্ত হবার কারণ রয়েছে। আমর! 

আজ স্বাধীন হয়েছি বটে, কিন্ত সে ম্বাধীনত৷ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 

আজেনি, এসেছে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে । তাই যে হন্ত্রটা ইংরেজ 

আমলে দেশের শাঁসনকাধধ্য পবিচালনা করত, দেশের ব্যবস্থা করবার 

জন্য দায়ী ছিল, সে স্টার আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। ন্মুতরাং সম্পূর্ণ 
নৃতন দৃষ্টিতন্গী নিয়ে আজ কাজ্জ চলবে, এমন আশা আমর! করতে পারি 

না। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙী পরিবর্তনের গ্রই অক্ষমতার 
প্রভাব খুব শুত হযনি। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা মূলতঃ এক বিপ্লবী 
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পরিকল্পনা | এর মধ্য দিয়ে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের জন্ত উপযুক্ত 
নাঁগরিফ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে । কিন্তু ব্রিটিশ আমলে 
ধারা শিক্ষার কর্ণধার ছিলেন, তাদের পক্ষে এই নূতন ঘৃষ্টিভঙ্গীকে আত্মস্থ 
করা, শোবণহীন, বিকেন্জ্রীত, স্বাবলম্বী সমাজ গঠনের উপযোগী শিক্ষাকে 
উপযুক্ত সম্মান দেওয়া সহজ নয়। তাই আজ 'বুনিয়াদী শিক্ষা' নামের 

আড়ালে যে শিক্ষার কথা তারা ভাবছেন, তাঁকে 'বুনিয়াদী শিক্ষা* বলা 

চলবে না বলে আশঙ্কা করার কারণ আছে । আমাদের ধারণা, বুনিয়াদী 
শিক্ষাপ্স দোষগুণ বোঝার জগ্ঠ, এই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাণকেন্ত্রটিকে 

আবিষ্কার করার জগ্য যতটুকু পরিশ্রম স্বীকার করা আবগ্তক, বুনিয়াদী 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকম্মীদের সঙ্গে যতটুকু যোগাযোগ স্থাপন করা 
দরকার তা করা হয়নি। বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে আজ যে জিনিষকে 
“বুপিষ়্াদী শিক্ষা” বলে পরিবেশন করার পরিকল্পন1 তৈরী করা হচ্ছে, 

তার দোষগুণ যাই হোক, গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে 

প্র ূপ ও ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'বুণিয়াদী শিক্ষা” নামটা কারে রেজিষ্টী 

কর! নয় সত্যি, তাই তার যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকারও সকলেরই 
আছে। কিন্তু একট] প্রচলিত নামের অন্তরালে সম্পূর্ণ অগ্ জিনিষ 

চালালে আইনের দরবারে না হোক্ ধর্মের দুয়ারে দোষী হতে হয়। 
গান্ধীজী যে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা! দেশের সামনে উপস্থাপিত 

করেছেন, তার তত্বাবধানে হিন্দৃস্থানী তালিমী সঙ্মের মধ্য দিয়ে যার 
পরীক্ষ। চলছিল, তা এক সম্পূর্ণ নুতন সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পন! । 

সে পরিকল্পন| নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করা! সরকারের পক্ষে সম্ভব 

কি-না! তা সরকার বিচার করবেন) আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, 

শলরকারী প্রঙ্ট্টোর ফলাফল দেখে আমরা যেন গান্ধীজীর পরিকল্পনার 
ওৎকর্ষের বিচার লা করি। গ্াদ্ধীজী “বুনিয়াদী শিক্ষণ” বলতে বা বুঝতে 

চেয়েছিলেন, তারই প্রয়োগ নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করার চেষ্টা 
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হা" 

ন্ুুনিন্সাদী ম্পিক্ষা-গাক্রভি 

গোড়ার কথা 
বুনিয়াদী শিক্ষায় আক্ষরিক জ্ঞানটা মুখ্য নয়। সংবাদের বাহুর) 

_ দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষায় জানের পরিমাপ হয় না, হয় জীবনের পূর্ণত। 
. দিয়ে। মুতরাং জীবন যেখানে রোগে পঙ্গু, সনকীরঘতায় রিষট, কুসংক্কারে 

আচ্ছর, জড়তাঁয় কলঙ্কলিণ্, হজমের অক্ষমতায় স্থবির-_বুনিয়াদী 

শিক্ষার চৃষ্টিতে বিদ্বা সেখানে অগাধ হ'লেও জান সেখানে শুগ্ত। বিদ্যা 
ও জ্ঞানের মধ্যে তফাৎটা গোড়াতেই স্পষ্ট করে নেওয়! ভাল। তথ্যের 

.. ম্বেখানে অভাব নেই সেখানেই বিষ্তা আছে-_অষ্ঠের অভিজ্ঞতাকে 
নিজের মাথায় পুরে রাখা এবং সময় অসময়ে তাকে উগীরণ করাকেই 

. বিগ্বা বলছি। এই বিষ্ভা হচ্ছে সংবাদবহের কাজ । জ্ঞান হচ্ছে নিজের 

শক্তিতে নিজের সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টা দ্বার! নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত € 

প্রণয়ন করার ক্ষমতা, নিজের অনুভূতির রসে পরের অভিজ্ঞতাকে 
জারিত করে নেবার শক্তি, সংবাদকে জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে 

নেবার ক্ষমতা । জুতরাং বিষ্ার পরিচয় আমরা পাই খাতায়-পঞ্জে। 
বইয়ের পাতায়, সভায়) মজলিসে ; জানের পরিচয় কর্ধের ক্ষেত্রে, 

জীবনের আবিলতায় মনুাত্বের সোণার কাঠির স্পর্শে । জ্ঞানের ক্ষেত্রে 

' তথ্যের প্রয়োজন অনস্ত; মনীষীদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা জান 
'অপরিহীর্ঘা, কিন্ত এইটেই মুখ্য নয়। গান্ধীভী সুলরভাবে বলেছেন-- 
14507 15 20 176 820 0: 608108000. 207 ৫৮ 16 



ধুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ॥ 

চির, 16 35 ০৫87 02৩ ০ 00৩ 106905 12509 20৩ 
800 01251009810 19৩ 5৫008:50, অর্থাৎ লিখতে পণ্ডতে জানাই 

শিক্ষার শেষ কথা নয়, এমন কি তার গোড়ার কথাও নয়। নরনারীকফে 
' শিক্ষিত করতে এটা অনেকগুলি উপায়ের একটা মাত্র। 

“বিদ্যা অনেক থাক! লন্্বেও যদি ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবন অনুষ্ার 

হয়, তবে সেই বিগ্তাটা ফেবল নিক্ষল নয়, ওটা মারাত্মক। বিদ্ার 
যেখানে বালাই নেই অলক্গী সেখানে আসেন নগ্ররূপে, কিন্তু বিষ্তা 
যেখানে ্বার্ণের সহচরী অলন্ধ্রী সেখানে বিচরণ করেন মোহিনী 
মৃত্ততে। বিগ্বা সেখানে আত্মবিক্রয় করে মিথ্যাচারের কাছে, যুক্তি 
যৌগায় অত্যাচার-অনাচার-অবিচারের | সুতরাং, যে জ্ঞানের উপর 

ব্যক্তি, জাতি ও মাঁনবসমাজের উন্নতি নির্ভর করে আক্ষরিক জ্ঞান'তার 

প্রীণপদার্থ হ'তে পাঁরে না, সমগ্র জীবনেব পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মধ্য 
দিয়েই তেমন জ্ঞান সম্ভব । আরো! একটু তলিয়ে দেখতে গেলে দেখা 
যাঁবে যে, জীবন যদি সুন্দর হয়, জীবন যদি পূর্ণ হয়, তবে আক্ষরিক 
জ্ঞানের অতাবও প্রকৃত জ্ঞানের মর্ধ্যাদা কমাতে পারে না । আমাদের 

স্ব্তমান কাল থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন থেকে এর 
একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত পেতে পারি। ধার পক্ষে বিবেকানন্দের মত শিখ্য 
গড়ে তোল! সম্ভব হম্মেছিল, এমন ধীশক্তিসম্পন্ ব্যক্তির যুক্তির জালকে 
ছিক্জ করে তাঁকে নূতন করে হৃষ্টি কর! সম্ভব হয়েছিল, তাঁর আক্ষরিক 

জ্ঞানের পুঁজি সামান্যই ছিল। এই থেকে এইটেই প্রমাণিত হয় ষে, 
'আক্ষরিক জ্ঞান পরিপুর্ণত! ও মঙ্গলের প্রীণপদার্থ তে! নয়ই, এমন কি 
একটি সর্বপ্রধান উপাদানও নয় । পরিপূর্ণ বিকাশের প্রধান বাহন হুচ্ছে 
জীবন--যার অভিব্যক্তি হচ্ছে কর্ধে। 

বর্ধকে দুসম্পর্ন করতে প্রয়োজন সুস্থ দেহ এবং পূর্ণ বিকর্শিত 
অনের। এজগ্ভ বুমিয়াদী শিক্ষা-পন্ধতির গোড়ার কথ! ও প্রথম প্রচেষ্টা 



বুনিয়াদী শিক্দাপন্ধাতি 

হচ্ছে সুস্থ দেহ গঠন । রোগীর ব্যাধিযু্ দেছে মনের বিকাশ ছটতে 
পারে না, এন্রন্ত মনের শিক্ষার গোঁড়াতেই আমরা দেছেল্স বিকাশের 
কাজ হাতে নিয়ে থাকি। আমাদের এই হতভাগ্য দেশ ছাড়া অর্ধাতুক্ত 
ও অভুক্ত বিস্তার্থীকে পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করার হান্তকর প্রচেষ্টা আর 
কোথাও হুয়নি। স্থাশ্থ্যকে শিক্ষার অবিচ্ছেন্ত অফ বলে সকল দেশই 
স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা ইংরেজদের সময়ে অলময়ে গালাগালি 
ক্ষরে থাকি, কিন্ত তারাও তাদের শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা! কতখানি ভেবে 

থাকে তা আমাদের দ্ধানা দরকার । যুদ্ধেব ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মধোও 

ইংলগ্ডের বোর্ড অব এডুকেশন ১৯৪৩ খৃঃ অবে পার্লামেণ্টে যে আইন 
পাঁশ করিয়ে নিয়েছিল তার এই সম্পর্কিত অংশ একটু দীর্ঘ হ'লেও 
উদ্ধত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। অনেক আগে থেকেই 
ইংলণ্ডে বিস্চার্থীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা চিকিৎসা ও বিদ্যালয়ে খান্চ 
সরববাহের ব্যবস্থা আছে $ কিন্তু সেই ব্যবস্থাও শিক্ষার কর্ণধারদের 
নিকট পর্য্যাপ্ত বলে পরিগণিত হয়নি । এই জন্য তারা চেয়েছেন-_ 

“1 25 02000560, 00675001600 20915 1 005 00 ০৫ 

006 14009 150009000. 40605021569 6০ 0:0516৩ :0: 0৩ 

20601051 1790৩06021 0£ 211 0011017. 210. 70016 0050115 

8৮00110106 89116-81050. 50100015 9200. £0 (95 9001 9৩9১ 

29 2325 195 21508599160 39010 0296 0009৩ 10000 0০ 709 

1017060 0: 0:02020006 06061 00210. 00101101012 ৮৩৪ ৫৩25 

81381] 260615৩16 [0 ০1:92:55 1] ৩ 10916 20৫ 120501091 

৩৪005061001 2105 0 00895 0001101৩701: 70006 0০001.” 

অর্থাৎ_-্ুতরাঁং সাহাধ্যপ্রাপ্ত বিস্ভালয়গুলিতে যে সব যুবক এ্রব্ং 

শিউর! পড়াশ্তন! করে তাদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা! বয়াকে 
স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কর্তব্যের অন্তভূক্তি করার প্রস্তাব কযা হচ্ছ 



৪ ুনিয়াদী শিক্ষা-পন্ধতি 

এরং বাসভবনঘটিত চিকিৎসা ছাড়া কারও অস্ত কোন রকম চিকিৎসার 
দরকার হ'লে সে তা” পাবে--এই লে তাঁকে নিশ্চিন্ত করবার জঙ্ঘে 

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে হবে। এই সব শিস বা যুবকদের 
চিকিৎসার জগ্ঠে কোন খরচ নেওয়া হবে না । 

বিষ্ভালয়ের থাপ্ত এবং ছুগ্ধ সম্বন্ধে তারা ব্যবস্থা কবেছেন £-" 

“01598 20079205106 15 60 00061 16602:76 0৫ 0 

01110100102 105 01151. 006 00০2 620025660৮0 74009] 

1100090017 4১061)011655 60 0:05105 5011001 176915 23 

06512776000 01656016005 810৩ 01 60110961010. 196115108 

0020051 03620201110 0£ 004101-7. 00 0:০2 2:00 16 

02010215 1150060101107 01 0০০৫*৮1006 2021] 20150170018 

501161070, চচ1161617 0172107510 0910. 556 2011 09117 ৪৪, ০05 

০ 9, 10917 75101791001 0016 [10110 012. 0106) ০0:12:66 277 09569 

০0 00৮61 1085 2150 10600. 5617 58109101610. 01106 

[1017177600৩ 00751091] দ11-06105 01 002 01211011. 116 

3৮0৫151027০: 1১9৮ 0169৩ 961%1065 "111 01107 0017 01 

0010%61:51011 ০110৩ [09500 [0৮757 0 20170110155 00 101:0- 

10 50700] 76915 210. 11111. 1110 2. 01117, 

অর্থাৎ শ্রিশুকে উপযুক্ত আহার দেওযা কম প্রয়োজনীয় নয। 
খান্তের অগ্রাচুর্য্যের দরুণ অক্ষমতায় শিশুব! শিক্ষা থেকে লাভবান ন! 

হ'তে পারে, এই সম্ভাবনাকে বাধ! দেবাব অভিপ্রায়ে প্রথমে স্থানীয 
শিক্ষায় কর্তৃপক্ষের হাতে বিদ্যালয়ে খাদ্য জোগাবাব তার দেওয়া 

হ'য়েছিল.********বিষ্তালয় পবিকল্পনায় শিশু এক-তৃতীয়াংশ পাইট 
পরিমাণ ছুগ্ধ আধ পেনি মুল্যে অথবা দারিজ্র্যন্থলে বিনামুল্যে 



বুনিয়াদী শিক্ষা্পন্ধতি € 

পেতে পারে। শিশুর দৈহিক মঙ্গলের পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই মূল্যবান 
হ'য়েছে। 

উপযুক্ত পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তার কথাও এদের দৃষ্টি এড়ায়নি। 
তাই ব্যবস্থাটিতে তারও বিধান করা হয়েছে £-- 
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অর্থাৎ বিশেষ ক'রে বড় বড় সহরে এখনও অনেক শিশু আছে 
যাদের পৌষাক-পরিচ্ছদ অঙ্কুপযুক্ত এবং শ্থেচ্ছাকৃত দান সে প্রয়োজন 

মেটাতেও পারছে না। যারা সক্ষম কেবলমাক্র তাদের পিতাদের 

নিকট থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য আদায় ক'রতে পারলেই সরকারী 
সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্তালয়গুলিতে ( শিশু, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশেষ 
বিগ্ভালয়) যে সব শিশু এবং যুবকেরা পড়াশুনা করে তাদ্দের পৌষাক- 

পরিচ্ছদ এবং জুতা সরবরাহ বা সাহায্য করার ক্ষমতা স্থাশীয় শিক্ষা 
কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হবে। 

আর আমাদের দেশে ! ধ্বসা দেয়াল, চালের খড় উড়ে যাওয়াঃ 
অপরিসর, অন্ধকার, হাড়গোড় বের কর! বিদ্যালয় ; অবজ্ঞাত, শিক্ষা ও 

্বাস্থ্যহীন শিক্ষক ) অভুক্ত, অর্ধভূক্ত, ম্যালেরিয়াজীর্ণ নিরক্ত বালক" 

বালিকা দেখেই আমরা অভ্যন্ত। মাচুষের এই বীভৎস চেহারা, অনশন- 
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অর্ধীশন-ক্লিষ্উ রোগজীর্ণ দেহটা! আমাদের দেখে দেখে এতই স্বাভাবিক 
হয়ে গেছে যে, এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু করণীয় আছে, তা আমরা 

ভাধতেই পারি না। আমরা অসহায়ভাবে করজোড়ে ভিক্ষার ঝুলি 
হাঁতে নিয়ে সরকারের দোরে ধর্ণ দিই; নয়ত অসহায়ভাঁবে অদৃষ্টকে 
ধিক্কার দিয়ে নিজের গৃহকোণেই নিরাসক্ত, নিষ্রিয়ভাবে বসে থাকি। 
মাঝে মাঝে এরি মধ্যে ছ-একটা রোগাপটকা, পিলে-সর্ধত্ব ছেলে- 
মেয়েকে বিচ্যালয়ের বেঞ্চিগুলিকে অবলীলাক্রমে ভিজিয়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

চৌকাট সগর্ধে পেরিয়ে চাকুরী বা ব্যবসার সিংহত্বারে সার্থকভাবে ঘা 
মারতে দেখে বিন্বয়ে, শ্রদ্ধায় ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকি, আর শিজের 

ঘরের ছেলেটার অকর্মণ্যতায় তিক্-বিরক্ত হয়ে তার পিঠের উপর 

সনাতন অধিকার সশব্ে জাহির করি। অন্তদিকে আমাদের শিক্ষার 

কর্ণধাররা আসেন সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে। কালা আদমীর 
দেশে আসামাজ্র তাদের এই জ্ঞানটা টনটনে হয়ে ওঠে যে, এ দেশের 

কালো চামড়ার লোকগুলো মাচছষের পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং, 

নিজেদের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা তীরা 
অনায়াসে ভূলে যাঁন এবং নিজ দেশের ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিতিকে 

শিকায় তুলে রেখে কালা আদমীর উপযোগী নৃতন ব্যবস্থার কথা ভাবতে 
বসেন। তারই ফলে নিজের দেশের অনুরূপ কর্দের জন্য গৃহীত 
ভাতার বহুগুণ ভাত! এই দরিদ্র দেশ থেকে আত্মসাৎ করেও এ দেশের 

শিক্ষক-বিস্ভার্থীর বেঁচে থাকার মত ব্যবস্থাটুকু করার সময়ও রাজকোষের 
অর্থাল্লতার শিখগ্তীকে খাড়া করতে গুদের কিছুমাত্র দ্বিধা বা লজ্জা বোধ 

হুয় না। 
অনেক দিনের বাবস্থাটা এখন শিকড় মেলে, বিরাট ভালপালার 

অন্ধকার হ্থষ্টি করে অতীতকে আবছা করে দীড়িয়ে আছে। আমাদের 

এই চরম ছুর্থীতির দেশেও শিক্ষাটা চিরদিন এত অবজ্ঞাত ছিল না। 
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পল্লীর পল্পব-ছাঁয়াস্ব সেদিন যে সকল মনীষীর1 টোল বা খরুগৃহ খুলে 

বসতেন তর দারিজ্্যকে তন্ন বাএস্ব্ধ্যকে সমীহ করে চলতেন না সত্য?" 
কিন্তু নিজেদের বা শিষ্যবর্গের ভরণ-পোষণের জন্ক তাদের চিন্তাবিশুষ্ক 

বিনিদ্র যামিনী যাঁপন করার প্রয়োজন হ'ত না। রাঁজ-ভাগুারের প্রতি 
উীদের লোভ ছিল না) কিন্তু বিদ্ার প্রতি রাজন্যবর্গের সম্মান ব! 

'বদাগ্যতার অভাব ছিল না । তাই বর্তমান কালের হতভাগ্য শিক্ষকদের 
মত উদ্ধবৃত্তি গ্রহণ না করেও তার! শিষ্যবর্গের সর্বাজীণ কল্যাণের কথ! 
ভাবতে পারতেন । 

বর্তমানকাঁলে আমাদের শিক্ষায় অসাফল্যের একটি প্রধান কারণ 

হচ্ছে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের অভাব। গ্রীথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এরা 

শিক্ষকের নিকট থেকে স্বল্পই পায় সত্য কিন্তু যেটুকু পায় সেটুকুও গ্রহণ 
বা ধারণ করার মত শক্তি তাদের থাকে না। যে কোণ শিক্ষা-ব্যৰস্থার 
মধ্য দিয়েই এদের নেওয়া হোক না কেন, স্বাস্থ্যের উন্নতি নাহ'লে এদের 
পক্ষে তার দ্বার! লাভবান হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা এতদিন একথা 
তলিয়ে ভেবে দেখেন নি। যে ভিত্তির ওপর সমগ্র ভারতের সামাজিক 

ও রাষ্ত্রীয ব্যবস্থা! দঈীডিয়ে আছে তা” আজ ভেঙ্গে পড়ছে। রাষ্ট্রশক্তি 

হাঁতে এলে তবে এই বিরাট ফাটলগুলিকে জোড়া লাগাবার চেষ্টা কর! 
যাবে, এই ভেবে এ সম্থন্ধে নিক্ষিয় হয়ে বসে থাকা! আমার কাছে চরম 

নির্ববদ্ধিতা বলেই মনে হয়। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্তে গ্রাম উজাড় 
হ'য়ে যাচ্ছে, বিরাট জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্য দিয়ে মীছুষের জীবন ও 
জাতীর স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেল! চলছে, খাগ্ভাভাব ও রক্তাল্পতায় 

ভগ্রস্াস্থ্য মুহুষূু শিশুগণ আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের সকল মঙ্গলে 
আচ্ছন্ন করে তুলছে--এ অবস্থায় যদি রাষ্ট্রশক্তি আমাদের হাতে না 
আসা পর্য্স্ত এই অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যেই বাস করতে হয়, তবে 
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ডাক্তার আপার আগেই রোগীকে ইহলোকের আশা! ত্যাগ করতে 
ছবৈ, সমগ্রী ভারতের সমাঁজ-জীবন এমন বিষ-জর্জরিত হয়ে উঠবে যে, 
তাকে বিষমুক্ত কর! সাধ্যাতীত হ'য়ে ওঠা অসম্ভব নয়। 

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই বিষ থেকে সমাজ-দেহকেমুক্ত করার চেষ্টা 
হ*য়েছেরাষ্ট্রের সাহা নিয়ে | এই ব্যবস্থাও স্বাভাবিক ব্যবস্থা নয় । ধনী 

দরিদ্রের ভেদটা ওসব দেশেও ছুর্লজ্ঘ্য বলে এই ব্যবস্থা অবশ্তন্ভাবী ভ+য়ে 
উঠেছে । সেখানে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবিচার আছে বলেই গরু মেরে 
জুতা দানের ব্যবস্থাটা প্রয়োজন । পিতামাতা সন্তানের অন্নবন্ত্র তাল- 
তাবে জোগাতে পারেন না, সে জন্যই সরকারী বদান্ঠতার তাদের প্রয়ো-. 
জন পডে এবং সরকারও ব্যবস্থাটুকু করে বাহবা কুড়িয়ে নেন। এখানে 
নগ্ন সতাটুকু হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রের যে হাতটা শক্্পাণি, যেখানে শক্তি 
কেন্দ্রীভূত, সেটা হচ্ছে ধনিকের সম্পত্তি। তাই যারা উৎপাদনের 
প্রাচুর্য্যে জাতির সমৃদ্ধি বিধান করছে দক্ষিণ করে বাষ্্ব তাদের মুখের 

গ্রাস ছিনিয়ে নেয় । এই অত্যাচার সেখানে অপ্রতিহত বলে একদল 
লোক তাদের সন্তান-সম্ততির খাস্বস্ত্রী উপঘুক্তভাবে জোগাতে সমর্থ 

হয় না, তাই ভানহাতে লুটে আনা ধন বাম হাতে বিলিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র 
গবিত বোধ করাব সুযোগ পায়, দবিদ্রের অজ্ঞতার সুযোগে তাদের 
কৃতজ্ঞতায় ভাগ বসায়। 

কিন্ত আমাদের পোড়া দেশের অন্যায়কারীদের সামান্ক এইটুকু 
প্রায়শ্চিত্ত করার মনোবৃত্বিও আমর! আশ! করতে পারি না। এদের 

নির্কূদ্ধিতা এত গভীর যে, এদের প্রাসাদের ভিত্তিও যে ওই নভবড়ে 
গ্রাম-পমাজের ওপর তাও লোভের পাশবিকতায় ওরা ভুলতে বসেছে । 

অন্য দিকে ভিক্ষা নিয়ে তিক্ষা পেয়ে কোন সমাজ প্ররুত স্বাস্থ্যলাভ 

করতে পারে তাও আমরা বিশ্বাস করি না। বুনিয়াদী শিক্ষার দাবীটা 

একটু অন্ত রকম। সামান্ত পশ্ুপাখীও নিজের খাপ্য আর আবাস 
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নিজের শক্তিতেই করে নেয়) প্রকৃতি ও প্রাণীলমাজের হাত থেকে 

আত্মরক্ষা করার নিপুণত! তাদেরও আছে। শিক্ষা পেয়েও যাস্্য 
যদি এই নিপুণতাটুকু লাভ করতে না পারে, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে 
বুঝতে হবে । তাই চিরকাল ভিক্ষার উপর নির্ভর করে থাকার পথকে 
পরিত্যাগ করার পথই বুনিয়াদী শিক্ষা! উন্মুক্ত করে দেয় আত্মপ্রতিষ্ট, 
গ্বাশ্রয়ী হ'তে বলে এবং গোডা থেকে পরাধীনতাকে পরিহার করতে 

চায়। আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত 

করতে গোড়াতে হয়ত অজত্র অর্থের প্রয়োজন $ কিন্তু এসটা ভিক্ষা 
হিসাবে নয়; হয় ধনিক শ্রেণীর এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে, 

নয় তো খপ হিসাবে । এই অর্থ বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনে উড়িয়ে 
দেবার জগ্য লয়, জাতীয় সম্পদকে বাঁড়াবার জন্ত | 

যাহোক আমরা আমাদের মূল বক্তব্য থেকে খানিকটা সরে 
এসেছি। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে আমরা দৈহিক স্বাস্থ্যকে শিক্ষার 
অবিচ্ছেগ্ক অঙ্গ এবং জীবন গঠনের জর্ধপ্রধান উপাদান বলে গ্রহণ 
করেছি। এই স্বান্ত্যের জগ্ত সর্বপ্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত খাগ্য, উপযুক্ত 
বন্্র, উপযুক্ত পরিশ্রম ও বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ । এই সমস্ত 
গডে তোলাই বুনিষাদী শিক্ষাৰ প্রথম কাজ এবং এজগ্ঠ স্বাভাবিক- 
ভাবেই বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রকে স্ুরুতেই বিদ্ভালয়-গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডভীর 
বাইরে নিয়ে যেতে হয়। বৃহৎ পূর্ত কার্ধ্য ইত্যাদির জগ্য রাষ্ট্রের 

সাহায্য হ্ুবিধাজনক এবং কোথাও কোথাও অপরিহার্ধ্য হ'লেও জীবনের 
যান উন্নয়নের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমগ্র গ্রাম-সমাজের প্রক্যবদ্ধ শক্তিপুষ্ঠ 

প্রচেষ্টাই যথেষ্ট । এজছ্ঠ বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র বিদ্যার্থীরা 

নয় সমগ্র গ্রাম-সমাজ। সুতরাং, বুনিয়াদী শিক্ষকবর্গ কয়েকটি শিশুর 

ভার নিয়ে নিশ্চিন্ত আলম্তে সময় যাপন করতে পারেন না, সমগ্র 

গ্রাম-সমাজকে সংগঠিত করে তোলা তাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে ঈাড়ায়। 
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এবারে কিছু দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। গ্রামের জর্ধাজীণ অবনতির 
কায্লণগুলিকে মূলতঃ নিয়লিখিত পর্ধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে ₹--(৯) 
পর্নিবেশের অপরিচ্ছন্নতা, (২) দৈহিক ও মানসিক জড়তা, (৩) অুম্নত 
কবি, (8) উর্রতিবিহীন শ্রীমশিল্প, (৫) সামাজিক অনৈক্য। বিশ্লেষন 
করলে দেখা যাবে যে, এই কয়টি কারগই গ্রাম-ম্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিস্ে 
অর্থনৈতিক মুহুযুর্তার কারণ হু'য়েছে, আবার এই সর্বব্যাপী দেস্ভই 
গ্রাম-সমাজের চরম ছুর্দিশা এবং অগ্রগতির সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক হ'য়ে 

দাড়িয়েছে | বুনিয়াদী শিক্ষকের প্রধান কাজ এই চক্রগতিকে সবলে 
আঘাত করে তেঙ্গে ফেলা এবং শ্রাম-সমাজ্কে এগিয়ে চলার পথের 
সন্ধান দেওয়া । 

পরিবেশের অপরিচ্ছন্নতার প্রধান কারণ এই যে, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ 

দান আলো, বাতাস, জলকে অজ্ঞতা ও জড়তাবশে বিষাক্ত করে তোলা 

হয়েছে। সমগ্র গ্রাম-সমাজ-_ধনী-দরিদ্র-নিধ্বিশেষেএই মূর্খতার 
ফলভোগ করছে; কিন্তু কথায় বল্লেই বা এগিয়ে আসছে কে ? জীবনের 
জন্য আত্মপ্রিয়, উদ্বৃতি গ্রহণ, সর্বপ্রকার নীচতা-_কিছুতেই আমাদের 
বাধে না, অঙ্গের চিন্তায় দিবানিশি পশুর মত শ্রম আমরা করি? কিন্তু 
জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন নুগ্থদেহ রক্ষার জগ্য ব্যক্তিগত সামুদায়িক কাজ 

করতে আমরা নারাজ । জঙ্গলকাটা, পান! পরিষ্কার করা, মশাকে 

নির্মল করা, জলকে শোধিত করা-_এগুলি অর্থের ব্যাপাব নয়, সঙ্ঘ- 

বন্ধ প্রচেষ্টার ব্যাপার); কিন্তু এদিকে আমাদের বিন্দুয়াত্র ওৎস্কা বা 
আগ্রহ নেই। এমনিতাবে অনুন্নত কষিও আমাদের অজ্ঞতার স্থযোগে 
দিন দিন অবনত হ'চ্ছে। গ্রামজোড়া সারের অস্ত নেই, অথচ সারের 
অভাবে কৃষি দিন দিন ক্ষতিজনক হ'চ্ছে। যা মাটিকে ফিরিয়ে দেওয়া. 

দরকার--যেমন জীবজন্তর মল-মৃত্রাদি-_তা+ মাটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি না, 
মাটির খাস্থকে কেড়ে রাখছি) অথচ এই দিয়েই রোগের বীজ আমরা 
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ছড়িয়ে দিচ্ছি গ্রামে গ্রামাস্তরে। খাদ্যের অভাবে দৈষ্কিক অবনতি 
খটাচ্ছি, শরীরকে পরিশ্রমের অস্থপযুক্ত করে তুলছি, অর্থের অভাবে 
ওষধ-পথ্যটুকু পর্ধ্যস্ত জুটাতে পারছি না, অথচ এই ক্ৃষকপ্রধান গ্রাম" 
গুলিতে--যেখানে অধিকাংশ লোকের ছয় থেকে আট মাস একেবারে 
বসে বসে কাটাতে হয়, সেখানে কোন ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে 

গ্রামে ষৃম্তব শত শত সমবায় কুটার-শিল্প গড়ে তুলছি না । শিক্ষকের 
কাঁজ বহু শতাববীর লালিত এই অজ্ঞতা ও জড়তার মহীরুহুকে সমূলে 
উৎপাটিত কর] । এট! সহজ কাঁজ নয় নিশ্চয়ই | 

এজন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা যে পদ্ধতি গ্রহণ করে তা” প্রচার বা বক্তৃতা 

থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । বিশ্বাস করা হুয় যে, সমাজের অঙ্গ হিসাবে 
সমাজের সর্ধাবিধ কাজে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করার কর্তব্য, দায়িত্ব এবং 
শক্তি প্রত্যেকের আছে । এজন্য সর্বব্যাপী মৃত্যুর মধ্যে নিশ্টেষ্ট, নিশ্চিন্ত 
হ'য়ে পুথির পাতা থেকে বড় বড বুলি মুখস্ত করাকে শিশুর কর্তব্য বলে 

মনে করা হয় না এবং এই নিশ্চিন্ত বিলাসে তার অধিকার আছে, 
একথাও অস্থীকার করা হয়। শিশুও সমাজের অঙ্গ, সমাজ-দেহে বিষ- 

সংক্রমণের সঙ্গে তার জীবন ও ভবিষ্যৎও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত--এই 
সত্যকে প্রথমেই হ্বীকার করে নেওয়া হয়। এজস্ বুনিয়াদী শিক্ষকের 

সর্ঝপ্রথম প্রচেষ্টা হচ্ছে শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ের ক্ষুত্র সমাজের মধ্যে 
এই কথাটা প্রমাণিত কবা যে ইচ্ছা, জ্ঞান ও সম্মিলিত চেষ্টা থাকলে 

শিশুরাও এই নেরাশ্তের বিরাট প্রাচীর যে ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব তার 
নিশানা দেখিয়ে দিতে পারে । এজগ্ভ শিশু প্রত্যহ বিদ্যালয়ে এলে 

সর্ধপ্রথমে তার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়, সারাদিন 

সর্ধবকাজে পরিচ্ছন্নতার দিকে যাতে নজর থাকে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা 

হয়। ফলে শিশুর মধ্যে পরিচ্ছন্নতার মনোবৃত্তি জেগে ওঠে, পরিবেশের 

শত ক্রচির মধ্যে তার এই বৃত্তি দৃঢ়তর হ'তে থাকে । তখন তার 
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পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতনতা বেড়ে যায়, নিজের শক্তির উপর বিশ্বাসের 
ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। নিজের পরিবেশকে হুন্দরতর করার প্রচেষ্টী হয় 
ব্যাপকতর ; নিজের গৃহ পরিষ্কারের প্রচেষ্টায় সে গৃহবাসীদের লক্জজা 
দেয়, গৃহের নির্শজ্জ নিশ্টেষ্টতাকে মখিত করে তোলে। শিশুর এই 
শিক্ষাকে আমর! যে-কোন পুঁথিগত শিক্ষার চাইতে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে 
করি। অন্ধ দিকে শিক্ষকের দৃষ্টান্তে গ্রামবাসীদের কুসংস্কারের 
অচলায়তনের প্রকাণ্ড পাথরগুলিতে সঙ্গেছের ঝড় এসে লাগে-- 

সন্দেহমিশ্রিত ভয় নিয়ে দোছুল্যমান মনে, বিরক্তিমিশ্রিত লজ্জা নিয়ে 

এর! এক-পা ছু-পা এগিয়ে আসতে থাকে । শিক্ষক চলেন তেমনিভাবে 

ৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হৃষ্টি করে, অনুর্্বর জমিতে ফসল ফলিয়ে, গ্রামেরই 

কামার দিয়ে উন্নততর লাঙ্গল-কান্তে তৈয়ার করে, ম্যালেরিয়ার মধ্যে 

নিজ্ঞর থেকে, সকলের সুখহুঃখের শ্রোতা, উপদেষ্টা বন্ধু হ'য়ে। এমনি 

করে গ্রাম-সমাঁজে প্রাণ সঞ্চার করে বুনিয়াদী শিক্ষা, এমনি করে অপৃশ্থ 

আোত ক্রমে রূপ শেয়--গ্রামের ঝোপঝাড় ভেঙ্গে পড়ে, নালা ডোবা! 

সংস্কৃত হয়, গ্রাম আশায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, আগ্রহে দৃসংবন্ধ হয়, অুষ্টকে 

জয় করে নৃতন ভাগ্য রচনা করে। তিক্ষা নয়, করুণা নয়, নিজের 

স্বাধীন বিরাট শক্তিময় সত্তার পরম উপলব্ধির আনন্দে নবজীবনের 

অমুতম্বাদ পেয়ে ভাবীকালের উদয়াচলেব রঙীন আভার দিকে নিঃশবে 

চোখ মেলে । 

বুনিয়াদী শিক্ষা যে সব জায়গায় সত্যিকারেব শিকড মেলতে 

পেরেছে, শিক্ষক যেখানে সত্যই “আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়: 
এই নীতি অবলম্বন করে চলতে পেরেছেন, সেখানে এই সম্ভাব্যতা 
কেবলমাত্র কল্পনাবিলাস বা গবেষণীর বিবয়বস্ত নয় । হিন্দুস্থানী তালিমী 
সজ্ঘের বষ্ঠ ও সপ্তম বাধিক বিবরণীতে আরা এর যথেষ্ট দৃষ্টাস্ত পেতে 
পারি। বিহারে বেতিয়া থানায় যে বুনিয়াদী বিদ্ভালয়গুলি আছে 



বুণিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ১৩: 

সৈগুলি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পরিদর্শকদের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট 

বোঝা যায় কিভাবে সন্দেহাতুর গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে বিস্তালয়ের 
সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন । কাশ্মীর মুসলমান- 
প্রধান রাজ্য । সেখানে কিভাবে গ্রামবাসীরা এই'নৃতন শিক্ষা-ব্যবস্থার 

প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তার ম্পষ্ট আতাস পাঁওয়! যায়। কাশ্ীরের 
বিবরণী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যে সাম্প্রদায়িক ব্যাধি আমাদের 

কাছে আজ “শিবেরও অসাধ্য বলে মনে হচ্ছে, তা” সত্যি সত্যি শরতের 

মেঘ ছাড়া আর কিছু নয়। 

শিশুর স্বাস্থ্য- খান ও বন্ত 
বিদ্যার্থীদের সুস্থ দেহ গডে তোলার জগ্য বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে 

কিভাবে ও কি চেষ্টা করা হয়, এবারে তারই আলোচনা করার 
চেষ্টা করব। 

সুস্থ দেছের জন্য চারটা জিনিষ একান্ত প্রয়োজন £ (১) পর্ব্যাঞ্ধ 

অন্নবস্ত্র (২) পরিচ্ছন্নতা (৩)উপযুক্ত পরিশ্রম (৪) যথেষ্ট বিশ্রাম । আমাদের 
দেশে অক্নবন্ত্রের অভাব একান্ত ব্যাপক । বন্ত্রহীনতার জগ্য শিশুরা 
অনেক সময় বিদ্যালয়ে পর্যন্ত আসতে পারে ন1। গ্রামাঞ্চলে পুষ্টিকর 
পাগ্য জোটে, এমন লোকের সংখ্যা তো আঙুলে গোপা যায়। উপযুক্ত 
খাগ্যের অভাবে অধিকাংশ শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মন অপুষ্ট হয়ে থাকে। 

খাগ্ঠভাবে ক্রিষ্ট শিশুর পক্ষে বিদ্যা গ্রহণ ও জীর্ণ করা অসম্ভব এবং এ 

সম্পর্কে বিদ্ভালয়ের যে কিছু করণীয় আছে, তা আমাদের চিন্তার সম্পূর্ণ 

বাইরে। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে কারো পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই 
নেই। শতবিধ কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে অপরিচ্ছন্নতাকে আমরা কায়েম 



১৪ বুনিয়া্দী শিক্ষা-পদ্ধতি 

করে রেপেছি। খানা-ডোবায় গ্রাম ভরা 3 পুকুরে পানা-পচা ছুরগন্ধ জল, 
আয় সেই অপরিচ্ছর জলেই চলে দ্বান, বাসন মাজা, গরু-মহিষ ধোয়ান 
ইত্যাদি-ভজুতা সেলাই থেকে নুরু করে চণ্তীপাঠ পধ্যস্ত সকল রকমের 
ঝাজ। ঘরে যাদের অক্নবন্ত্রের সংস্থান একটুখানি আছে তারা 
পরিশ্রমকে তয় করে জুজুর মত, এডিয়ে চলতে চায় সর্ধতোভাবে ; 
আর অন্নের সংস্থান নেই যাদের তাদের খাটতে হয় ভূতের মত, 
মীথার উপর তুলে নিতে হয় নিধ্বিচারে সকল কাজের প্রকাণ্ড 
বোঝাটা, যা সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টায় করণীয় । 

নুন্থ দেহের জগ্য প্রয়োজনীয় এই চারটি জিনিষের সংস্থান করার 
চেষ্টা বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ে কিতাবে করা হয়, এবার পর্যায়ক্রমে তারই 
আলোচনা করা হবে। 

প্রথমতঃ বস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অসহায় পরনির্ভরতা যে কেবল 

। ম্নাত্র আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিবন্ধক তা নয়, পরস্ত অসহায় পরনির্ভরতার 

এই ছিদ্রপথে সমাজে নান! দুর্নীতি ও খোষণের প্রবেশ সম্ভব হুয়েছে। 
কালোবাজারে এই একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি যে কেউ ১২ টাকা 

দামের বদলে ১০২ টাকায় বিক্রী করতে সাহস পায়, তার কারণ এই 
যে, দোকানী জানে যে, ক্রেতা! এ বিষয়ে একেবারে অসহায় । বস্ত্র ছাড়া 

সভ্য সমাজ অচল; লজ্জা ছাড়াও প্রয়োজনের দিক থেকে বস্ত্ের মূল্য 

কম নয়। অথচ বস্ত্র উৎপাদনের চাবিকাঠিটি আমরা বিবেকহীন 
শোষকদের হাতে তুলে দিয়েছি । এজহ্য গুদামে যখন কাপড় পচে 
তখন বস্ত্রের অভাবে পুরনারীর আত্মহত্যার সংবাদ শোন! সম্ভব হয়। 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বীজমন্ত্র হ'চ্ছে “তিক্ষায়াং নৈৰ নৈৰ চ”। ভিক্ষা 
দিয়ে বিদ্যার্থার বস্ত্রীভাব মেটাঁবার চেষ্টা বুনিয়াদী বি্ভালয়ে কর! হয় না। 
তাকে শেখানে! হয় কি করে পূর্বপুরুষদের অবিবেচনাপ্রহ্ত আলমের 
জন্ভ বস্ত্র উৎপাদনের পরিত্যক্ত কৌশলটী আবার আয়ত্ব করা যায়। 



বুলিয়াদী শিক্ষা-পন্ধতি ৯৫ 

পুর্ব-বুনিয়াদী বর্দে ই-_অর্থাৎ ৭ বৎসর বয়স হবার আগেই--শিশু 
কার্পাস অথবা তুলা পরিক্ষার করতে শেখে । যেখানে সম্ভব এই সময়ের 
মধ্যেই শিশুকে গাছ থেকে কার্পাস চয়নের কৌশল শিখিয়ে দেওয়া হয়। 
ফলে শিশু মনের আননে' প্রভাতের বৌন্রকরোজ্ছল মাঠে কার্পাস চয়ন 
করে বেড়ায়। ৭ বৎসর বয়স হ'তে লা হ'তেই শিশু বাগানের কাজে 
সহায়তা করতে নুরু করে। তখন তাকে দেওয়! হয় গাছ-কার্পাসের 

বীজ বুন্ৃতে ৷ গড়ে একজনের জন্য ছু”টা কার্পাস গাছই যথেষ্ট । বাড়ীতে 
আমাদের আগাছাপূর্ণ জঙ্গলের অভাব নেই। সাধারণতঃ এরা মশকের 
আশ্রয়স্থল, সাপখোপের বিহ্বারভূমি হয়ে থাকে। তারই মধ্যে 
খানিকটা জায়গা! পরিফাঁর করে কার্পাসের বীজ বোনা হয়। হ বৎসরের 

মধ্যে তা থেকে তৃলা সংগ্রহ কর! চলে। অন্যদিকে কার্পাসের বীজ 

থেকে আমাদের দেশের ছুর্ভাগ! পুষ্টিহীন গরুর একটি পরম পুষ্টিকর খাগ্ 
তৈরী করা চলে, আগাছ! পরিষ্কারের ফলে শ্বাক্থ্যের উন্নতি তো 

খানিকটা হয়ই । বিদ্যার্থীদের ১২ বৎসর বয়স হবাব আগেই তার। 

দৈনিক শুধু মাত্র আধঘণ্টা শ্তা কেটে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড়- 
চোপড় তৈরী করার মত সতা কেটে নিতে পারে। এ সময়ে 

এদের ঘণ্টায় সুতা কাঁটার গড গতি থাকে ৩২০ তার বা আধগত্ী । 

্তরাং আঁধ ঘণ্টায় এর] ১৬০ তার বা এক লটি হুতা ফাটতে 

পারে । দৈনিক এই হারে তা কাটলে বৎসরে প্রত্যেকের সুতার 
পরিমাণ দীড়ায় সওয়া ৯১ গুণী । ১১-১২ বৎসরের বিদ্যার্থারা 

সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৬ নম্বরের স্তা কাটে । এই স্তার মোটামুটি 
৪ গুণ্ডীতে এক বর্গ গজ'কাপড তৈরী হ'তে পারে । সুতরাং, ৯০ গুণ্তী 

হুতা থেকে প্রত্যেক বিস্তার্থার জন্য বৎসরে ৯০-+৪.৮২২|০ সাড় 
বাইশ গজ কাপড় তৈরী হ'তে পারে। আমাদের দেশে আজকাল গড়ে 
মাধা পিছু কাপড়ের বরাদ্ধ মাত্র বার গজ; গঞ্জ-কচ্ছপের যুদ্ধ করে 



ঠ৬ তুনিয়াদী 'শিক্ষা-পদ্ধত্থি 

£টুকুও মেলান ভার। তার উপর মিল হওয়া সন্তেও এখনও বিদেশ 
গ্ধকে আমাদের প্রয়োজনীয় কাপড়ের প্রা অর্ধেক আমদানী ক'রতে 
হয়। ফলে গরীব দেশের রক্ত-জলকরা কোঁটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর 
বিদেশে চলে যায়! অথচ অল্প একটু পরিশ্রমের বদলে বর্তমান 
সরকারী ববাদ্ধের চাইতে অনেক বেশী কাপড় ঘরে তৈরী করা৷ চলে, 
সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে টাকার মহাঁপ্রস্থানের একটা প্রকাণ্ড নুড়ঙগপথও কুন্ধ 

করে দেওয়! ক্লায়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম বর্গের বিস্যার্থায়া নিজের সুতায় নিজেদের 
কাপড় বুনার কাজ নিজেরাই করে। ৎ জন বিষ্তার্থার (১২ থেকে 
১৪ বৎসর বয়সেব ) ১২ বর্গ গজ কাপড তৈরী করতে গড়ে ৪ দিন 

সময় লাগে। দিনে ৬ ঘণ্টা কবে কাজের সময ধরলে ১২ বর্গ গজ 

কাপড় তৈরী করতে একজন বিদ্যার্থীর ৪ * ৬৮২৪৮ ঘণ্টা সময়ের 
প্রয়োজন। অর্থাৎ একজন বিষ্ার্থীর ১ বর্গগজ কাপড তৈরী করতে 

৪৮-* ১২ »৮৪ ঘণ্টা সময় লাগবে । সুতরাং, একজন বিষ্তার্থার ২২॥ গজ 
কাপড তৈরী করার জগ্ক বৎসরে ২।% ৪৯০ অর্থাৎ মাসে 
৯০--১২-৭া ঘণ্টা । সুতরাং হুত! কাটার পর সর্বপ্রকার প্রক্রিয়া 

সহ কাপড় বুনার কাজের জগ্ একজন বিগ্ার্থার গড়ে প্রতিদিন ১৫মিনিট 
সময় ব্যয় করার প্রয়োজন রয়েছে । অতএব যদি ধর] যায় যে, কার্পাস 

চয়ন থেকে তুল! বোনা, পাঁজ করা৷ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার জন্ত দৈনিক গড়ে 
১৫ মিনিট সময় ব্যয় করতে হয়, সুতা কাটার জন্য দৈনিক গড়ে আধ 

ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে |হয় এবং সুতা কাঁটার পর কাপড় তৈরীব কাজ 
সম্পূর্ণ করতে দৈনিক ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করার প্রয়োজন হয় তৰে 
সব্ধসমেত মিলিয়ে দৈশিক :গড়ে ১ ঘণ্টা সময় ব্যয় করলে প্রত্যেক 
১৪-১৫ বৎসরের কিশোর-কিশোরী নিজেদের বস্ত্র-সমন্তার সমাধান 

নিজেরাই করতে পারে । 
ভারতের মত শ্ত্রীক্ষপ্রধান দেশে কাপড়ের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত 



ুনিযাদী শিক্ষা-পদ্ধতি ১৭ 
অল্প। কিন্তু ধনীর ঘরমীরা এ সত্য সহজে উপলব্ধি করতে চাঁন না? 
পর্যাপ্ত বস্ত্র জোগাবার অদ্ুহাতে তারা চান আষ্ট্-পৃষ্ঠে কাপড় মুড়ে। 
শিশুকে তাঁদের ধনমহিমার্ জীবন্ত একটি বিজ্ঞাপন ক্ষরে তুলতে । 
বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ে একদিকে বিস্ার্থীদের বস্ত্র-শ্বাবলম্বী করে তাদের 
স্বাস্থ্য ও রুচিসম্মত পরিধেয়ের ব্যবস্থা করার শিক্ষা দেওয়! হয়, অন্ভদিকে 

বন্ত্রভারক্িষ্ট শিশুর নিরর্থক বন্ত্রের বোঝা কমিয়ে তাকে আলো- 
বাতাসের স্বাস্থ্যকর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। 

বন্ত্রের সঙ্গে কাঞ্চন-কৌলিছ্ের সম্পর্কচ্ছেদ করে তাকে স্বাস্থ্যের সঙ্গে 

যুক্ত করে দেবার চেষ্টা করা হয় । 
বস্ত্র পরেই আসে অন্ধের প্রশ্ন । ধনী-দরিজ্্-নিধ্বিশেষে আমাদের 

দেশে খুব কম লোকেরই পুষ্টিকর ুসম খান্ক জোটে । আমরা হচ্ক, 
অর্ধাহার অনাহার নয় অতি আহারের কবলে কবলিত হয়ে থাকি ।' 

আমাদের অজ্ঞতার জন্য যদিচ আমরা! বুঝতে পারি না, তবু প্রাচীনকালে. 
আমাদের দেশে স্ুসমঞ্জসথা্য গ্রহণের একটা! সুন্দর রীতিগড়ে উঠেছিল ॥ 
খাস্ভ বিষয়ে অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা 

আমাদের প্রাচীন ব্যবস্থার কথাও ভূলেছি। খাদ্য সম্পর্কে তাই আষাদের 
যেমন অভাবের কমতি নেই, তেমনি অপচয়েরও শেষ নেই । 

বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ের একটি প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে খাঁছের অতি 
প্রয়োজনীয় যে সকল উপাদান ঘরে জোটে না! বিদ্কালয়ে তা পৃ করে 
দেবার চেষ্টা করা । আমাদের দেশে বস্ত্রের অভাব শিশুর পক্ষে তেমন 
মারাত্বক হয় না, তাই বস্ত্র সম্পর্কে শিশুকে স্বাবলম্বী হওয়ার মত সময় 
দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু খান্ সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। পুষ্টিকর 
খান্তের অতাঁটধি আমাদের সমাজ-দেহে ঘুণ ধরেছে । খান্ের অভাবে 
কর্দশক্তি কমে যাচ্ছে, সমাজের উৎপাদন কমছে, রোগ-প্রতিরোধ- 
ক্ষমতার অভাবে নিত্য রোগপ্রপীড়িত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে; ফলে 

চি 
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সমগ্র গ্রামা সমাজ দারিজ্ত্যের নিষ্পেবণে, চরম বিপর্ধায়ের মুখে এসে 
ঈীড়িয়েছে। বলরামপুর গ্রামটিতে প্রায় ৩০০ পরিবারের বাস। গত 
ছয় মাসের যধ্যে আমরা ১০টি পরিবারে ক্ষয়রোগাত্রাস্ত রোগী 
পেয়েছি |. অনেক পরিবারেই কোন পরীক্ষা! কর] এখনও সম্ভব হয় 
নাই। সমগ্র গ্রামটিতে ক্ষয়রোগ ক্রুত ছড়িয়ে পড়ছে) কারণ, এই সব 
রোগীকে আলাদা করে রাখার বা কোন প্রকার সাবধানতা! অবলম্বন 

করার ব্যবস্থা এখানে নেই। এই ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা করার আগে 
যে কোন প্রকারে শিশুর প্রাণ বাচাবার ব্যবস্থা করে ভবিষ্যৎ সমাজকে 

খনিবার্ধ্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে ওঠে । 

আমাদের শিশুদের প্রধান অভাব ছুধের । অবজ্ঞাত, গুরু কর্মভার- 

প্রপীড়িত, অর্ধাশনবিষ্ট দ্বাস্থ্যহীনা জননীর স্তশ্তদুগ্ধ শিশুর গ্রায়শঃ জোটে 
না। অগ্যদিকে বহু গাতী ঘরে থাকলেও ছুধের পাত্র শুগ্ভই থাকে) 
পুষ্টিকর থাগ্যহীন, অযত্বলালিত, অস্ততায় অবভ্ঞাত গাভীর অবস্থা 
গৃহম্বামিনী অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল থাকে না। যদি কোথাও গরু 
মারফৎ ছু'চার ফৌটা দুধ জোটে তাহ'লেও সে ছুধ শিশুব অদৃষ্টে জোটে 
না, ছুধটুকু চলে যায় সহরে পণ্যর্ূপে অথবা ধনীর রন্ধনশালায়। 
সেবাগ্রামে ।দীর্ঘকালের যত্বে নিজেদের গোশালা থেকে গ্রামের 

বিদ্ভালয়ের শিশুদের রোজ এক পোয়! করে টাটকা ছুধ দেওয়া সম্ভব 
হয়েছে। বাংল! দেশে সে সম্ভাবনা এখনও দুরবর্ভী। এ বিষয়ে 

আমর! বর্তমানে বঙ্গীয় রেডক্রশ সোসাইটির সাহায্য গ্রহণ করছি। এ'রা 
আমাদের ছুখচূর্ণ ও ভিটামিনের বড়ি দিয়ে থাকেন। এ থেকে রোজ 

এক পোয়া করে ছুধ এই গ্রামের বিদ্যার্থীদের দেওয়া হয় । চূর্ণ দুধের 
থাগ্প্রাণের অভাব ভিটামিনের বড়ি দিয়ে পূরণ বরা হুী। ১৯৪৭এর 

মে মাস থেকে বিদ্ালয়ের শিশুদের একবেল! 'জঙগখাবার' দেওয়া 

বিষয়েও রেডক্রশ সোসাইটি আমাদের সাহায্য করছেন। এ থেকে 
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নারকেল, চিড়া, ফলমূল দেবার ব্যবস্থা কর! হুচ্ছে। বিভভালয়ে জল- 

খাবার দেওয়ার ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যের কতটা উন্নতি হবে ত। বোঝার 
সময় এখনও আসেনি । কিন্তু নিয়মিত ছুগ্ধ গ্রহণের ফলে যে শিশুদের 
'অসামান্ত উন্নতি হতে পারে, তার সুস্পষ্ট তৃষ্টাস্ত আমরা পেকেছি। 
একটি মান্র দৃষ্টান্ত থেকে এই প্রমাণ দেবার চেষ্টা করব। আমাদের 
কেন্জ্রের ঠিক পাঁশের বাড়ীতে জবা বলে একটি মেয়ে থাকত। 
মেয়েটির বয়স ১৯৪৫ সালে ১০ বৎসর ছিল। রো মেয়েটির জর হত, 
এত রোগা ছিল যে মনে হতো! বাতাসে উড়ে যাবে । মেয়েটিকে 
দেখলে তার বয়স ৭৮ বছরের বেশী মনে হতো না। ও এত দুর্বল 

ছিল যে, ভাল করে চলে ফিরে বেড়াতে পারত না। পেটে শ্রায় ৮ 

আঙ্গুল বড ল্লীহা ছিল। দুর্বলতার জন্য একটু জড়িয়ে কথা বলত। 

প্রথমে নিয়মিত কুইনাইন খাইয়ে মেয়েটির জর বন্ধ করা হয়। তারপর 
আমাদের শিবিরে গ্রামের বি্ভালয়ের বিদ্যার্থীদের জগ্ দুগ্ধ বিতরণের 
ব্যবস্থা হলে ওকে নিয়মিতভাবে ছুধ দেওয়া হতে থাকে । ফলে আজ 

মেঞ্সেটি আমাদের বিগ্ভার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে । 
ওর ল্লীহা সেরে গেছে, চোখমুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ফিরে এসেছে । কথার 

জডতাঁও ওব এখন একেবারেই নেই। ওজন নেবার যন্ত্র সেসময়ে 

আমাদের না থাকায় নিয়মিতভাবে বিদ্যার্থীদের ওজন নেওয়া সম্ভব হয় 
নি। কিস্ত এ মেয়েটির ওজন যে অনেকটা বেড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ 

করার কোন কারণ নেই । কিন্তু ছুপ্ধ দানের এ ব্যবস্থা যে ভিক্ষা করে 
সাময়িকভাবে একট সর্ধনাশ বন্ধ করার ব্যবস্থা মাত্র সে সম্পর্কে 
আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। আমর! জানি যে, এ ক্ষেত্রে একটা খুব বড় 
মূল্য দিয়ে যাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের স্বাস্থ্য ক্রয় করতে হচ্ছে। 
এজগ্ গোশাল! তৈরী ও গোধনের উন্নতি বিধান বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের 

পরিকল্পনার একটা আবস্তিক অঙ্গ | সাধারণ গরুকে যে বৈজ্ঞানিক ভাবে 

৬ ০৭৯ ৪৮ 
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ান্ত ও যত দিয়ে কল্পনাতীতভাবে উন্নত করা যায়, তার প্রমাখ 

সেবাগ্রামে পাওয়া গেছে। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্ধালয়ের মারফৎ এই 
পরীক্ষার প্রয়োগ চলতে থাকবে । 

আমাদের খা্ভের দ্বিতীয় 'অতাব হচ্ছে প্রচুর টাটকা শাকসজী ও 
ফঙ্জের অভাব-_বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে-_প্রধানতঃ অজ্ঞতা ও অকর্দপ্যতা 

প্রহ্থত | এই অঞ্চলে জমি বা জল .কোনটারই অভাব নেই, কিন্ত এগুলি 
বাহার করার মত লোক জোটে না। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে 

যখন বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্ত্র বলরামপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন 
সারা গ্রামে সামাগ্ মাত্রও শীকসজী উৎপর হত না । লোকের একটা 
অহেতুক ধারণ! ছিল যে, এখানকার মাটিতে শাকসজী হয় না, আর যাও 
হতে পারে তাও হুনগমানের হাত থেকে রক্ষা করা অসস্ভব। প্রথম 

বৎসর আমরা আমাদের জমিতে কপি, ট্যমাটো, বেগুণ। লাউ, মিষ্টি 
কুমড়া, শশা, ঝি ও করলার চাষ করি। এঁ বছর সামাগ্ত মাত্র সার 

ব্যহার কর! হয় ও মান্গষের মলমূত্র থেকে সার তৈরীর ব্যবস্থা! করা হয়। 
১৯৪৬-৪৭ সালে ট্রেণিং কেন্দ্রের বিষ্যার্থারা আছুমাণিক ৩০০২ টাকা 

মূল্যের শীকসজী দশ মাসে উৎপাদন করেছে। এখানে আম, পেঁপে, 
কলা, তরমুজ, শশা, আতা, কালজাম প্রভৃতি ফল অতি সহজেই জস্মানো 
যায়। এই গ্রামেই একটি বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড ফলের বাগান আছে 
এবং সেখানে নানাপ্রকার ফল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মীয়। অথচ গ্রামের 

লোক বাড়ীতে ফলের গাছ লাগাবার দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেয় না। 
এর পরিবর্তে বাড়ীগুলি তন্তি থাকে বাশঝাড়ে। যার প্রসাদ হচ্ছে 
ম্যালেরিয়া, পেটের অসুখ, ষক্! | মানুষ যে নিজের অজ্ঞতা ও 

আলস্তের জন্ত নিজেদৈর সামনে শ্বর্ণপ্রক্থ ভূমি রেখেও না খেয়ে শুকিয়ে. 
ওঠে তার আর একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত আমরা পোতে পারি সেবাগ্রামে। 
আজ যেখানে দৈনিক তিন মের উপর সজী উৎপাদিত হয়, গাস্বীজী 
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সেবাগ্রামে ঘর বাধবার আগে লেই জমি গুফ মকুত্ূমির মত খা খা করত | 
২৩টি পরিবারের প্রক্নোঙ্গনীয় লামান্ভ তয়িতরকারীও গ্রাম থেতকে 

কিনতে পাওয়া যেত ন! | স্জী ও ফল উৎপাদনে জামা! দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করার পর গ্রামবাসীর! একটু একটু করে এগিয়ে আঁলছে। এ-বছর 
কয়েকটি বাড়ীতে কিছু কিছু কপি, লাউ, কুমড়া ইত্যাদির চাষ হয়েছে। 
বিগ্কালয়ের শিশ্তরা প্রত্যেকে নিজেদের বাড়ীতে এবার শীতকালে কিছু 
না কিছু শাকসজী উৎপাদন করেছে। বিস্তালম্মে তারা যেটুকু 
উৎপাদন করেছে, তাতে ছু'দিন তারা চড়ই-ভাতি করেছে, প্রত্যেক 
বিদ্যার্থাী বাড়ীতে অন্ততঃ ছুটো করে কপি নিয়েছে, আধমণ ট্যমাটো 
বিক্রী করেছে; এ ছাডা প্রত্যেক বিদ্যার্থা প্রত্যহ পর্যাপ্ত পরিমাণে 
ট্যমাটো ছু'মাস ধরে খেয়েছে । এইতাবে বাগানের কাজের মধ্য দিয়ে 

শিশুদের থাদ্যের ঘাটতি দুর করার চেষ্টা করা হুয়। বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ের পঞ্চম বর্গের বিদ্যার্থীরা স্ববিধামত কৃষিকাজকে মূল শিল্পরূপে 
গ্রহণ করে কাজ সুরু করে। এই শিল্পের মারফতে যে কেবল তারা 
শীকসজী সম্পর্কে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তাই নয়, পরস্থ এ সকল কষিজাত 

স্রব্য বিক্রয়লন্ধ অর্থে তারা শিক্ষকের মাসিক ভাতার সংস্থানও প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে করতে পারে দেখা গেছে । সেবাগ্রাম ও বিহারে এ সম্পর্কে 

পরীক্ষা হয়েছে এবং তার ফলাফল থেকে এ সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহের 
কোন অবকাশ থাকে না। 

খাদ্য সম্পর্কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তৃতীয় চেষ্টা হচ্ছে অপচয় 
নিবারণের । পাকশালার কাজ এজগ্ঠ প্রত্যেক বিদ্যার্থীর পক্ষে একটি 
অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। সাধারণতঃ আমাদের গ্রামের বাড়ীগুলিতে 

একই ভাল ভাত রার! করা হয়ে থাকে । অথচ এই সামাগ্য রাক্নার জন্য 
যেকি পরিমাণ সময়, শক্তি ও স্থাস্থ্য নষ্ট হয় তা ভেবে দেখার বিষয়। 
ছোটবেলা অবধি বাঁড়ীতে মায়েদের রাক্লা ঘরে প্রায় সারাদিন কাটাতে 



হ্হ বুনিয়া্দী শিক্ষা-পন্ধতি 

দেখেছি। যদি খুব কম করেও ধরা যায় তবুও কু্রদেহ বউবিদের 

কার্ধণভায়ক্সাইড-পূর্ণ একান্ত অবৈজ্ঞানিক রান্না ঘরে দৈনিক অন্ততঃ ছয় 

খণ্টা করে কাটাতে হয়। এ সময়ের মধ্যে জন লোক ৩০টি পরি- 

বারের সাধারণ রাকা করতে পারে । যদি ধরে নেওয়া যায় যে, প্রত্যেক 

পরিবারের রান্নার ভপ্ত মাত্র একজন লৌকের দৈনিক ৬ ঘণ্টা করে সময় 

ব্যয়িত হয় তবে ৩০টি পরিবারে ৩০জনের ৩০ * ৬. ১৮০ ঘণ্টা সময় 
প্রত্যহ লাগে । এর মধ্যে ৫ * ৬৩০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে যদি এই 

রান্নাপর্ধধ শেষ করা যায় তবে দৈনিক ১৫০ ঘণ্টা সময়ের অপব্যবহার 

বাচে। ঘণ্টায় এক আল! উপার্জন করলেও দেডশ” ঘণ্টায় ৯/%০ আয় 

হুতে পারে । এর যানে রান্না! পর্বটা বাড়ীতে বাডীতে আলাদা! করে 

না রেখে সম্মিলিত রাক্ার ব্যবস্থা হলে ৩০টি পরিবাবের বছরে 
৯1০ ৯৩৩ ৮ ১২ -৮৩৩৭৫২ আয় বৃদ্ধির উপায় করবা চলে। এতে 

স্বাস্থ্য, কাঠ-কয়লা ইত্যাদি জ্বালানীর ব্যয়, আলাদা আলাদা রান্নাঘর 

তৈরীর খরচ, বাসন-কোসনের ব্যয় যে কত কমে যাবে তা সহজেই 

অনুমেয় । কি ভাবে পালাক্রমে রান্নার ভাব নিয়ে সামুদায়িক বান্নীঘরের 

ব্যবস্থা ও পরিচালন করা যায় তা! প্রত্যেক বুনিযাঁ্দী বিদ্যালয়ে সম্ভবপর 

হলে শেখানোর চেষ্ট! করা হয়। 

থাদ্যের দ্বিতীয় অপচয়ের পথ হচ্ছে ক্রয় ও সংরক্ষণ-ব্যবস্থার ছিত্র- 

পথে। জিনিষপক্স আমরা কিনি আন্দাজে, হিসাব করে নয়। ফলে 

অনেক সময় বাঁধ্য হয়ে অপচয় করতে হয়। অগ্যর্দিকে ভাঁড়ারে 

জিনিবপত্র রাখাব ব্যবস্থাও আমাদের একান্ত অবৈজ্ঞানিক । কি ভাবে 

বিভিন্ন বস্তকে সংরক্ষণ করতে হয়, তাৰ বৈজ্ঞানিক তথ্য আমাদের জানা 

নেই। ফলে তরিতবকারী, আচার, মোরব্বা ইত্যাদি অযথা নষ্ট হয়। 

তঁড়ারের হিসাব রাখা, খাদ্য বিভাগের বাজেট তৈরী করা, বিভিন্ন 
খাদ্যদ্রব্যের উপর আলো, বাতাস, উত্তাপ, আড্রতা ইত্যাদির প্রভাৰ 
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সম্পর্কে বিদ্যার্থাদের জান দিয়ে এই অপচয় বন্ধ করার শিক্ষা বুনিয়াদী 
বিষ্ভালয়ে দেবার চেষ্টা কর! হয়। 

তৃতীয় ও সব চেয়ে ভয়াবহ অপচগ্ষের পথ হচ্ছে খাগ্তক্রব্য 

নির্বাচন ও রন্ধনের মধ্য দিয়ে। আজও আমরা পালিস করা, কলে 

ছটা, পরিষ্কার চাল খাবার মোহ ছাড়তে পারিনি । কলের চালে 
চালের খাস্-উপাদানের ষে কতথানি অপচয় ঘটে তা আমরা ভেবেও 

দেখিনা । তাই গ্রামাঞ্চলেও নানা শ্বানে ব্যাঙের ছাতার মত চালের 

কল গজিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে ও হচ্ছে। ভাল আমরা ভেজে খেতে 

ভালবাসি, কীচা শাকসব্জী আমরা খাই না । চিড়া, নারিকেল, কলা, 
পেপে ইত্যাদির পরিবর্ে হানুয়া-নুচি আজ আমাদের 'জল-খাবারের+ 
স্বান গ্রহণ করেছে। ফলে চালের শর্করা ব্যতীত অন্ত সকল খাস্ত- 
উপাদান আমরা ছেটে ফেলে দিই। বস্ততঃ চালের আইওডিন, . 
প্রোটিন ইত্যাদি মূল্যবান খাগ্ঘ-উপাদান প্রায় আমর! শতকরা ৮* ভাগ 
আমাদের অজ্ঞতার জন্ত নষ্ট করে ফেলি। ডালের প্রোটিন ভাজার 
ফলে দুষ্পাচ্য হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে আমাদের থাগ্ের কোন 

যোগ নেই; আমরা থাগ্ গ্রহণ করি উদরপুর্তি ও চক্ষু এবং জিহ্বার 
তুষ্টির জন্ত। এই অপচয আমাদের রন্ধন-প্রণালীর জন্ভ আরো! 
ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমরা খোল! পাত্রে ভাল, ভাত ইত্যাদি রশাধি । 

ফলে ছলে ড্ব খাস্ছপ্রাণগুলি বা্পের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সেদ্ধ করা 

তরকারীর জল, ভাতের ফেন আমরা ফেলে দেই; ফলে জলে ভ্রব 
বহু থাগ্ত-উপাদান নষ্ট হয়। অনেক জিনিষই আমরা! প্রথমে ভেজে পরে 
খোল! পাজ্জে জলে সেদ্ধ করি । ফলে থাছ্ের প্রোটিন অংশ দুষ্পাচ্য 

হয়ে পড়ে এবং খাগ্তপ্রাণের জলে ও তেলে ভ্রব সবটুকুই পালিম্নে 
যায়। বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও রুচি এবং সংস্কারগত লোভের 

জগ্য আমাদের আহার কলার শাঁসটা ফেলে খোঁশা খাওয়ার মত 
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চে দাড়ার | বুনির়াদী বিস্কালয়ে আহার ও জহাধ্য প্রস্তুত সম্বন্ধে 
বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । আদ্দ ভারতবর্ষে যখন খন্ডের 
গ্রকান্ত তাৰ তখন এ ভাবের অপচয় ক্ষমায় অযোগ্য । 'অথচ 

আযাদের ঘরে ঘরে এই 'অপচয় প্রত্যহ চলছে। আহারের "কুটির 
সামন্ত অদল বদল করে, উত্থন তৈরীকে আর একটু বিজ্ঞানসম্মত 
কুরে, বান্পের দ্বারা রারার ব্যবস্থা করে সহজেই এই সকল অপচয় 
ঝুল পরিমাণে দূর করা যার । বলরামপুরে এ বছর কফি করে খরচ 

একই রেখে উররততর খাছ্যের ব্যবস্থা করা যায়, এই উদ্দেশ্ত নিয়ে 
কাজ সুর করা হয়েছিল। ফলে বছরের শেষে খাস্ক খরচ কমিয়ে 

অনেক বেশী ক্যালরীযুক্ত ও বহু গুণে অধিক জুসম খাঙ্ছের বাবস্থা 

করতে বিষ্তার্থীরা সক্ষম হয়েছিল। একটু ুচিস্তিতভাবে কাজ 
করার ফলে বিস্ার্থীরা ২৪০০ ক্যালরীর পরিবর্থে ২৭০০ ক্যালরী, 

ছানা ৪ তোলার পরিবর্থে ৬৮৮ তোলা, মাখন ১২ তোলার 

পরিবর্ডে ৩৯১ তোল! পেতে পেরেছিল । অথচ এতে খাগ্ভ বিভাগের 

খরচ বাড়তির দিকে ন! গিয়ে বরং কমতির দিকেই গিয়েছিল । 

এভাবে খাস্তের অভাব পূর্ণ করে, নৃতন খাছাদ্রব্য উৎপাদন করে 
এবং খাগ্ের অপচয় নিবারণ করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর 

্বাস্থ্যের উন্নতি করার চেষ্টা করা হয়। রার! ঘরের কাজট' 'আবশ্তিকভাবে 
শেখাবার ব্যবস্থা করার জচ্চ বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ের অন্ততঃ এক 

বেলার আহারও যাতে শিশু বিষ্ভালয়ে করে তার ব্যবস্থা করার 
চেষ্টা হয়ে থাকে । যেখানে এ ব্যবস্থা সম্ভব হয় না, সেখানেও এই 

শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে শিক্ষক প্রত্যেক 

পরিবারকে এক সঙ্গে উপদেশ দেবার চেষ্টা করেন; প্রত্যেক গৃহে 

উন্নততর খা ও দেহ-বিজ্ঞান সম্মত রাক্প! প্রচলনের চেষ্টা করেন। সঙ্গে 

সঙ্গে মাসে ছৃ'মাসে এক একটা উৎসব উপলক্ষে চড়ইভাতি বা 
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গ্রাম-ভোজের ব্যবস্থা করে শিশুদের এ বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা 

দেবার ব্যবস্থা কর! হয় । 

আমাদের মামুলী ধরণৈর বিষ্তারয়ে শিশুর স্বাস্থ্োর এদিকগুলি এফে- 

বারেই উপেক্ষা করা হয়। শিক্ষকের! হয়ত ছাড়ে ছাড়ে শ্ন্ুভব ফরেন 
যে, ক্ুৎগীড়িত, অর্ধাশন, অনশনে জড় বালকবালিকার পক্ষে বিভ্তালয়ের 
শিক্ষা দ্বারা কিছুমাত্র উপক্কৃত হওয়া অসম্ভব) কিন্তু তার! হয়ত ভাবতে 
অত্যন্ত হয়ে গেছেন যে, এ সম্পর্কে ভাবা তাঁদের কর্থব্যের বাইরে এবং 
এসম্বন্ধে কিছু করা তাঁদের ক্ষমতার অতীত। স্বাস্থ্যই যে শিক্ষা 
বাবস্থার গোড়ার কথ! আর অক্পবন্ত্রের সংস্থানই যে এ বিষয়ে প্রধান 
করণীয় এবং এ বিষয়ে ভাববার ও করবার যে অনেকখানি রয়েছে, 
এটাই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম সম্পাস্ভ। বুণিয়াদী শিক্ষা এ বিষয়ে 
পাশ্চাতা দেশের মত রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হতে অন্বীকার করে এবং নিজের 
স্বাধীন গ্রচেষ্টার উপর দীড়িয়ে নিজের অপবিহার্ধ্য প্রয়োজন মেটাবার 

শিক্ষা! প্রথমাবধি দেয়। 



শিশুর স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা 
অন্নবন্ত্রে পরেই আসে সাফাইর কথা । “সাফাই” কথাটা শুধু 

পরিচ্ছন্নতা, থেকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 
কেবল মাত্র কুপ্রীত৷ বা আবজ্জনা দূর করাই সাফাই নয়, সাফাইর অর্থ 
লকল কুপ্ীতা, অসৌনধর্য দূর করে সৌনর্ধা গতি করা। বুনিয়াদী 
বিষ্ভালয়ে সাফাইকে সকল কাজের প্রাণবন্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। 
সাঁফাইর কাজকে নিয্নলিখিতভাবে ভাগ করে নেওয়া চলে +-- 

যা টিটি 

ব্যক্তিগত সামরিক 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বসনভৃষণ রিয়া 

শি এ ৮ বা 
বর্গ আবাস গৃহ অঙ্গন পায়খানা রাস্তাথাট জলাশয় 

০৮০ ূ 

রান্নাঘর সার্বজনীন স্থান 
ভাড়ার ও 

খাবার ঘরের 
যাবতীয় বস্তু 

আলপনা দেওয়া, গৃহসজ্জা, উৎসব ও সভার স্থান টি 
সমস্তই সাফাইর অন্ততৃক্তি। 

বুনিয্নাদী বিস্ভালয়ে সাফাইকে কেবলমাত্র একটা পু'ঘিগত 
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বিস্তার পর্যায়ে না রেখে একট! জীবন্ত অভ্যাসে পরিগত করার 
চেষ্টা কর! হুয়। শৈশবেই আমাদের অত্যাসগুলি গড়ে ওঠে ও 
জীবনের জমিনে মূল বিস্তার করে। এজন্য পরিচ্ছন্নতা সন্বদ্ধে শিশুর 

জ্ঞান ও অভ্যাস গড়ে তোলার দিকে এ সময়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 

হয়ে 'থাকে। ছোট বেলা! থেকেই এমন অভ্যাস গড়ে তোলার 
চেষ্টী করা হয় যাতে যে-কোন রকম অপরিচ্ছন্নতা শিশুর পক্ষে অসহা, 

হয় এবং সক্রিয়ভাবে সেই অপরিচ্ছন্নতা দুর করার চেষ্টা না করে সে স্থির 
থাকতে না পারে । আমাদের সাধারণ বিগ্ভালয়গুলিতে পরিচ্ছন্নতার 

পাঠ দেওয়া হয় বটে কিন্ত এ সম্বন্ধে সক্রিয়ভাবে কিছু করার দায়িত্ব 

বি্বালয় গ্রহণ করে না। ফলে অনেক সময় যে বিষ্চার্থী স্বাস্থ্য- 
রক্ষার পরীক্ষায় প্রথম হয় তার পক্ষে অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বাস্থ্যকর 

অভ্যা-সও প্রথম হওয়ার কোন বাধা থাকে না। এমন বহু প্রাথমিক 

বিদ্যালয় দেখেছি যেখানে গরুর গোবর, ছাগলের নাদাপূর্ণ 'অপরিচ্ছন্ন 
ছুরদক্ষন্য় ঘরে বসেই শিক্ষক মশাই বিদ্যার্থাদের স্বাস্থ্রক্ষার পাঠ 
দিচ্ছেন অথবা অপরিচ্ছন্নতার কুফল সম্পর্কে বুলি আওড়াচ্ছেন। 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা 
কার্ধযকরীতাবে দেওয়া হয়ে থাকে 7 বিদ্যালয়, গ্রাম বা বিগ্যার্থীর 

যে-কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা শিক্ষকের পাঠদানের উপলক্ষ 

হয়ে থাকে। অতএব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের ক্রম 

হিসাবে শিক্ষা! দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় কোথাও বিন্দুমাক্ 

অপরিচ্ছন্নতা থাকলে তা৷ তৎক্ষণাৎ দূর করে এবং এই অপরিচ্ছন্নতার 
ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত ও যথোপযুক্ত আলোচন! করে। 

প্রথমতঃ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার কথা ধরা যাক। লাধনাশ্রমে 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে হাছিরা থাত! রাখা হয় তার নমুনা 
পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। 
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পূর্ববো্তরপ হাজিরা বই ফুলঙ্কেপ আকারের খাতা কর! হয়? 
এক পৃষ্ঠায় ৬ জনের হিসাব রাখা চলে। পাশাপাশি ছুই পৃষ্ঠায় 
তিন মাস চলে যায়। সাধারপতঃ দিনে ছু'বেল] বিগ্কালয়ে কাজ হয়, 
সুতরাং প্রত্যেক বেলা একটা বিশেষ চিহ্ন দিয়ে উল্লিখিত দ্বিনিষগুলি 

ঠিক আছে কিনা তার হিসাব রাখা হয়। আসা-যাওয়ার অন্ত বিশেষ 
চিন্ক ব্যবহৃত হয়। দেরী এলে--/এই চিহ্ছ দিয়ে পাশে কত মিনিট 

দেরী তা লিখে দেওয়া হয়। 
বুনিয়াদী বিস্ভালয়ে একজন শিক্ষক সাধারণতঃ ২৪ জন বিস্ার্থীর 

তার নিয়ে থাকেন। প্রত্যেক বর্ে বিদ্যার্থীদের নির্বাচিত একজন 
বর্গনায়ক থাকে । বিগ্বাথার! বর্গে ঢোকার আগে এর কাজ হচ্ছে 

প্রত্যেকের পরিচ্ছন্নতা খুঁটিয়ে দেখা । কোন একটি অঙ্গ অপবিচ্ছন্ 
থাকলে বিষ্ার্থীকে তৎক্ষণাৎ তা পরিষ্কার করে আসতে পাঠান হয়। 

পরিচ্ছন না হয়ে বর্গে প্রবেশ নিষেধ । শিক্ষকও সঙ্গে সঙ্গে তার 
খাতায় প্রত্যেক বিদ্তার্থাব পরিচ্ছন্নত! ও সময়ান্থবর্তিতার বিবরণ 

নিয়ে নেন। ম্ুতরাং, মাপের শেষে বা প্রয়োজন হলে অন্ত যে- 

কোন সময়ে, আন্দাজের ওপর নির্ভব না করে, বিদ্যার্থার 

পরিচ্ছরতা বা সময়াচুবন্তিতা সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ দেওয়া শিক্ষকের 
পক্ষে সম্ভব হয়। কোন বিষ্ার্থী স্বভাবতঃ কোন একটা 

বিশেষ অঙ্গের পরিচ্ছন্নতার প্রতি অমনোযোগী কিনা, শিশুর 
অগ্রগতি ব্যাহত কিংবা! এলোমেলো কিনা এও তিনি সুস্পষ্টভাবে 

দেখতে পারেন এবং প্রত্যেক শিশু ও তার অভিভাবকদের যথাযোগ্য 

উপদেশ দিতে পাবেন। অন্যদিকে বর্থে কোন্ বিষয় আলোচনা 

কর! একান্ত প্রযোজন, তা তিনি সহজেই খু'ছধে পান। বুণিয়াদী 
বিদ্ভালয়ে শিক্ষা বিভাগের ভাইরেক্টর কতৃক অন্থমোদিত “এবং হেড 
মাষ্টীব কত ক বছবিধ কারণে নির্ববাচিত বই শিক্ষকের ঘাড়ে চাপিয়ে 
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দেওয়া হয় লা এবং তার প্রথয পৃষ্ঠা থেকে আরগ্ করে শেষ পুষ্ট 
পর্য্যন্ত পড়ান শিক্ষকের কাঁজ নয়। তাই বিষয়বন্ত নির্বাচনের অই 
গ্ুবিধার বিশেষ প্রয়োজন 'াছে। এই হাজিরা বইএ সকল বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করতে ১৫।২ মিনিট লেগে যায় বটে কিন্তু এই লময়টুকুর 
ধথার্থ সন্্যবহার হয় বলেই আমরা মনে করি। শিশুরাও এই 
সময়ের মধ্যে পরিচ্ছন্ন হয়ে বর্গে তার স্থান গ্রহণ করতে পারে। 

এই পরিচ্ছর্নতা সম্পর্কে বিশেষ ঘৃঠি দেওয়া হয় স্বাবলখ্বন ও 
লরঞামের দিকে। বিষ্তার্থাদের যে কেবলমাত্র পরিচ্ছন্নত। ও তার 
ফলাফল সম্পর্কেই জ্ঞান দেওয়া! হয় তা নয়, পরস্ত পরিচ্ছন্ন থাকার 
জন্ত যে সব জিনিষপত্র দরকার তা কেমন করে সহজেই সংগ্রহ এবং 
প্রস্তত কর! চলে তাও শিখিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের প্রতিদিনের 

'অভিজ্ঞত| থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, এ সম্বদ্ধে কেবলমাত্র বিদ্যার্থীদের 
নয় শিক্ষকদেরও অজন্র শিখবার মত জিনিষ রয়েছে । আমাদের 
চারপাশের গাছপালা, মাটি সবই আমাদের অপরিচিত; এরা যে 

'আমাদের কতখানি সাহায্য করতে পারে, সে সম্বন্ধে আমর! সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ। বিদেশী ছাপ নিয়ে দেশী গাছপালার নির্ধ্যাস যখন সাত 

সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে পচা বাসি হয়ে আমাদের কাছে আসে 
তখন আমরা সানন্দে সাগ্রহে উচ্চমূল্যে তা কিনে থাকি অথচ 
আমাদের চারপাশে সেই মূল্যবান জিনিষগুলি পড়ে থাকে অবজ্ঞাত 
হয়ে। আমরা নিম টুথপেষ্ট ক্রশ দিয়ে ঘসে দাত মাজি অথচ নিমের 
দাতন, ম্তাওড়ার দীতন, বাঁবলার দীতন ব্যবহীর করিনে। ব্যবহার 

যদি বা করি তবে করি নেহাঁৎ যাস্ত্রিক অগ্ুকরণে, তাদের মূল্য জানিনে । 

তামা-পিতলের দ্িত ছোলা ব্যবহার করি অগচ দাতন চিরে জিত 
পরিষ্কার করতে জানিনে। এই রকমের ঝাঁটা দিয়ে সব কিছু সাফ 
করতে গিয়ে সময় ও শক্তি উভয়ের অপব্যবহার করি অথচ সহজেই 



বুনিয়াদি শিক্ষা-পত্ধতি ৯ 

যে বিডির কাঁঞ্ষের সন্ত উপবুক্ত, বিভিজ্ন রকমের কাঁটা তৈরী করা 
চলে তা একটু ভেবেও দেখিনে। তেমনি কাপড় ধোয়ার কাজে 
আমরা বাজার থেকে আাবান আর সোডা কিনে আশিতেই অত্যন্ত) 
কোন কারণে এই সামগ্রী ছ'টির কমতি পড়লে আমাদের ছুর্দশায় 
অস্ত থাকে না। অথচ আমাদের চারপাশে গনেক জায়গায় 
সাজিমার্টি রয়েছে তা আমরা চিনিনে, আশেপাশে রীঠ! গাছ, যথেষ্ট 
পরিমাণে খারবুক্ত গাছপাতা রয়েছে যা আমর ব্যবহার করিনে বা 
করতে জানিনে। বুনিয়াদী বিস্তালক্কে এই গ্রাম্য সামগ্রীগুলির দিকে 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়। এই কল সামস্ত্রী বিদ্ভার্থীরা নিজেরাই 
সংগ্রহ করে এবং ব্যবহার করতে শেখে। সঙ্গে সঙ্গে এর পেছনে 
যে বিজ্ঞান রয়েছে তার সঙ্গেও বিস্তার্থীদের পরিচয় ঘটে এবং 

চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শিশু নিবিড় যোগে আসে, 
এতে যে বিজ্ঞান শিক্ষা অনেক বেশী হয় এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিচন্ন 

নিবিভতর হয়, তাতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। 
ব্যক্তিগত সাফাইর আর একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে প্রক্ষিয়ার 

সাফাই । এই কথাটা বোধহয় একটু বিস্তৃতভাবে আলোচিনা কর! 
প্রয়োজন। পরিচ্ছন্নতার মনোবৃত্তি যার তৈরী হয়েছে তার প্রত্যেক 
কাজে সৌন্দধর্যবোধ ও রুচি ফুটে ওঠে । পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা যেখানে 
কেতাবী, সেখানে এই হুক কুচিবোধ জন্মায় না। এ সম্পর্কে শিল্পাচার্য 
ননলাল বসুর বক্তবা খানিকট! উদ্ধত করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না। বিশ্ববিস্যা সংগ্রহ গ্রস্থমালার “শিল্প-কথা' নামক পুস্তিকায় তিনি 

লিখেছেন £ , 
“আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্ধবাঙ্গীন শিক্ষাদান হয়, কলা- 

চর্চার স্থান ও মান বিচ্ভালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত। 
এদেশের বিশ্ববিদ্ালয়ে এদিক দিয়ে এ পর্থ্যস্ত ঘা! ব্যবস্থা হয়েছে ত1 



হি বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতি 

মোটেই পর্যযান্ত নয় । এর কারণ জমায় বলে হয়, আমাদের মধ্যে 
অনেকের খিশ্বাস, শিল্পচর্ডাী একদল, পেশীদায শিল্পীরই। একচেটিয়া 
কারবার, সাধারণের সঙ্গে তার কোন লম্পর্ক নেই। শিল্প না বোঝার 
ষ্ঠ অদেক শিক্ষিত লোকও অশৌরব বোধ ফরেন না-সার জম- 
পাধার়ণের তো কথাই নেই, তারা ফটো! ও ছবির তফাৎ বোঝে নাঁ। 
'াপানী খেকো! পুতুলকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করে অবাক হয়ে 
থাকে; বিশ্রী রঙ করা লাল নীল বেঞ্জনী জার্খান ব্যাপার দেখতে 
চোখের গীড়া বৌধ তো করেই না, বরঞ্চ উপভোগ করেই থাকে; 
পহজপ্রাপা, সন্ত! মাটির কলসীর বদলে প্রয়োজনের দোহাই দিকে 
টিনের ক্যানান্্া ব্যবহার করে। এর জন্ত দায়ী দেশের শিক্ষিত সমাজ, 
প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্ভালয়। আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যার ক্ষেত্রে দেশবাসীর 
লংঙ্কতি যেমন বাড়ছে বলে মনে হয়, রসবোধের দৈচ্চও তেমনি ক্রমশঃ 
গীভাদায়ক হয়ে উঠছে। প্রতিকাবের উপায়--তথাকথিত শিক্ষিত 
সমাজে কলাশিক্ষার গ্রচলন ব্যাপকভাবে করা ) কারণ, এই শিক্ষিত 

সমাজই জনসাধারপের আদর্শ গ্বরূপ | 
“সৌনার্যাবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত 

হয় তা নয়, তার মানসিক ও শারীরিক স্বান্থ্যের দিক দিয়েও সে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সৌনার্ঘ্যজ্ঞানের অভাবে যারা বাড়ীর উঠানে ও ঘরের 
মধ্যে জঞ্জাল জড় করে রাখেন, নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়ল! 

পাফ করেন না, ঘরের দেয়ালে পথেঘাটে রেলগাড়ীতে পানের পিক 
ও থুথু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই শ্বাস্থোর ক্ষতি করেন তা 

নয়-ঞাত়ির শ্বান্থোরও ক্ষতি করেন। তাদের ম্বারা যেমন সমাজ- 

দেছে নান! রোগ সংক্রামিত হয়, তেমনি তাঁদের কুৎসিত আঁচিরণের কু 
আধর্শও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 

“আমাদের মধ্যে একদল আছেন বারা কলাঁচচ্চায় ধিলাসী ও ধনী 



বুনিয়াদি শিক্ষ!-পন্ধতি শ্ 

ব্যজিরই একমার অধিকার বলে তাঁকে প্রতিদিনের জীবমবাব্র! থেকে 
অবজ্ঞাভরে নির্ববাসিত করে রাখতে চান। ভার! ভূলে যান যে, জুখমাই 
শিল্পের গ্রাণ, অর্থ-যুল্যে শিল্পবস্তর বিচার চলে না| গরীব সীওতাল 
তার মাটির ঘরটি নিকিয়ে মুছে মাটির বাসন ও ছেঁড়া কাথা গুছিয়ে 
রাখে । আবার কলেঞ্জে পড় অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রালাদোপয হোষ্টে” 
লের বা মেসের ঘরে দামি কাপড়-জামী, তৈজসপত্র এললোমেলোভাবে 
ছড়িয়ে জবড়জঙ্গ করে রাখে । এখানে দরিজ্র ল1ওতালের সৌনার্ধ্যবোধ 
তার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও প্রীগবস্ত, ধনী সন্তানের সৌনার্যবোধ 
পোবাকী ও প্রাণহীন। শিল্প উপাসনার নামে ক্যালেগারের যেষ- 

সাহেবের ছবি ফ্রেম-বাধানো হয়ে শিক্ষিত লোকের ঘরে সত্যকার ভাল 
ছবির পাশে স্থান পেয়েছে, দেখতে পাই । ছাত্র মহলে দেখি, ছবির 
ফ্রেম থেকে জামা ঝুলছে--পড়ার টেবিলে চায়ের কাপ, আশি, চিরুণি; 
ও কোকোর টিনে কাগজের ফল সাজান। প্রসাধনের কাপড়ের উপর 

বুকখোলা কোট, সাড়ীর সঙ্গে মেমসাহেবী খুরওয়ালা ছুতো--এরপ 
সর্বত্রেই সুষমার অভাব--আমাদের বিস্ত থাক আর না থাক, সৌনদর্ঘ্য- 
বোধের দেস্ঠ সুচিত করে। 

আবার একদল লোক আছেন ধারা বলেন--”আট করে কী পেট 
তরবে 1 এখানে একটা কথ! মনে রাখতে হবে। ভাষাচর্চার 

ছু'টো দিক আছে, একটা আনন্দ দেয়, আর একটা অর্থ দেয়। এই ছু'টি 
ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্পের চর্চা । চারুশিল্প আমাদের দৈনন্িন 
চুঃখদ্বদ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প 

আমাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিবগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি 
ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাজ্লার পথকে হুন্দর করে তোলে ভাহী 

॥ নয়, অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। কারুশিল্পের অবনতির সঙ্জে সে 

দেশের আধিক ছুর্গতি আরম্ভ হয়েছে। দুত্বরাং প্রয়োজনের ক্ষেত্র 
১০. 



৪ বুনিঝাদি শিক্ষা -পন্ধতি 

/পেকে শিল্পকে খাদ দেওয়া জাতির পক্ষে 'অর্থাগমের দিক দিয়েও খতন 
ক্ষতিকর । 

বুনিয়াদী বিভালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে জাক। একে আন! 
কারুশিল্প ধল্তে পারি। এখানে রুচিবোধ যেমন আনঙ্গের ঘার 
খুলে দেয়, তেমনি কাছের সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ ঘাঁড়িয়ে তাঁর 
।মুল্যকেও বাড়িয়ে তোলে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে 
বক্তবাটা হয়ত' আরো! পরিষ্কার হবে। প্রথমতঃ সাফীইর কথাই ধরা 
যাক। পরিচ্ছন্নতার মৌলিক প্রয্নোজনীয়তা মরা সকলেই স্বীকার 
করি। শোধপহীন সমাজ গড়তে হলে এই কাজটা একটা বিশেষ 
শ্রেণীর লোকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অপমীচীন, এও হয়ত অনেকেই 

স্বীকার করবে; কিন্তু একজন মেথরের সাফাইর কাছ করার ও একজন 
বিস্তার্থীর এই কাজ করায় তফাৎ কোথায়! মেথবের কাজট! তার 
জীবিকা উপার্জনের একটা পন্থা! মাত্র, বিগ্ার্থায় কাজট৷ একটা শিল্প । 
কত সুগ্গরভাবে বিস্তার্থা তার এই কাজটি করতে পারে তার উপরেই 
বিস্তার্থার শিল্প-শিক্ষার উৎকর্ষ নির্ভর করে। একদিকে ঘর পরিফার কর৷ 

বলতে বিদ্ার্থী ঘেমন কেবলমাত্র ঘরটা ঝাঁট দিয়ে আলবাবপত্র ঝেড়ে 
মুছে রাখ! বুঝে না, পরস্ত ঘরটিকে গুছিয়ে, বিবিধ জিনিষপত্র যথোপযুক্ত 
স্বানে রেখে, সকল দিকে সকল প্রকার সুসামঞ্জন্ত বিধান ফরে আলপনা, 

চিজ ইত্যাদির সাহায্যে ঘরটিকে নুন্দর করে তুলে আনন্দের একটা দ্বার 
খুলে দেয়) অন্য ঘিকে তেমপি প্রক্রিয়ার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দিতে 

গিয়ে সে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের দিকে মন দেয়, খ্যাপ্রণ, নাকুয। 

ইত্যাদি ব্যবহার করে লিজের স্থাস্থারক্ষা এবং কাছ্ধকে সহজতর করে 
তোলার ব্যবস্থা করে, সঙ্গে সঙ্গে নিপুণতা বেড়ে যায় বলে কম জময়ে 

অধিক কান সন্ভব হয়। 

এভাবে স্তা কাঁটার কাজ ধরা যাকু। প্রথমাবধি প্রত্যেকটি 
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প্রক্ি়া পরিচ্ছরভাবে না করলে ফলম্বয়প যে খু বা কাপড়টা 
'আমাদের কাছে, আসবে সেটা যেমল চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়, 
তেমন পের দিক থেকেও তা! হয় অকিঞ্চিৎকর। অতএব মুল্যের দিক 

থেকেও তার ওজন থাকে কমই। কার্পাল গাছ থেকে ভোলার লময় 
উপধুক্ত সাবধানতা! অবলম্বন করে পরিচ্ছন্ন তুল! চয়ন না করলে ঘেমন একে 
পরে পরিচ্ছন্ন করতে 'অনেক সময়ের অযথা অপব্যয় হয়। তেখনি শুকদো 

পাতা ইত্যাদি পোলের মধ্যে থাকায় বারে বাঁরে শ্বতা ছি'ড়ে ছুলার 
অপচয় ঘটে, সময্বের অপব্যবহার হয় এবং হৃতাও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণজীবী 
হয়। আধার তূল! ধোনাঁর সময় যন্ত্রপাতি, হাত পরিষ্কার না! রাখলে, 
পরিচ্ছন্ন স্থানের উপর ধোনাইর কাছ ন! করলে সেই ধোন! তুল দিয়ে 
শক্তিশালী স্থতা প্রস্তত হতে পারে না, তেমনি সুতা কাটার সময় 
অপরিচ্ছন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে, অতিরিক্ত ছাই ইত্যাদি 
ব্যবহার করলে একদিকে যেমন ময়ল! সুতা বের হয়, তেমনি 

অগ্ভদিকে সে সুতার কাপড় টিকে কম বলে ক্ষতির কারণ 
হয়। 

প্রথমতঃ শিশু বিদ্কালয়ে এলেই তার অক্গ-পগ্রত্যক্ষের পরিচ্ছন্নতা 
দেখা হয়। তারপর তার! প্রার্থনা করে বিগ্ালয়ের কাজ সুক্ক করে। 

প্রার্থনার সময় সোজ। হয়ে বসা, আসন সোজা করে পাভা, প্রত্যেকটি 

পংক্তি সোজা করে এবং সমান দুরত্ব রেখে আসন সাছান, প্রত্যেকের 

পাশে নিজের ব্যবহারের জিনিষপঞ্র সুন্দর করে শ্বল্পপরিসরের মধ্যে 

গুছিয়ে রাখা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া! হয়। তারপর যেখালে 
সম্ভব প্রাতর্ভোজন হয় । প্রাতর্ভোজনের আগে হাত-পা ধোয়া, খাবার 

পাত্র ভাল করে ধোয়া, ধুতে যাবার সময় শ্রেণীবদ্ধভাবে একের পর এক 
শৃঙ্খলার সঙ্গে যাওয়া, পরিবেশনফারী ও পরিষেশনের পরিচ্ছন্নতা 

সকলে শান্তভাবে সমান ভাগ করে খাওয়া, খাওয়ার পর আধার বাপন- 
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পঞ্ঞ ও মুখ ধোয়া, খাওয়ার স্থান পরিফার করা প্রভৃতি প্রত্যেকটি 
প্রক্রিয়ার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া হয়। 

এভাৰে বুনিয়া্দী শিক্ষা! প্রতি কাজে সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে 
কাজকে শিল্প করে তোলে । বুনিয়াদী শিক্ষান্ম কাজের চেহারা কিভাঁবে 

বদলে যায়, এখানেই হলে! তার রহমত । কাজ আর বোঝামাত্র থাকে 

নাঁ, হয়ে বায় শিল্প হৃষ্টি। শিল্পী যেমন তার ছৃষ্টিকে বোঝামান্র মনে 
করে না, তন্ময় হয়ে ডুবে যায় সৃষ্টির কাছে, শিল্পের প্রেরণা যেমন তাঁকে 
আনন্দরসে পুষ্ট করে কর্শচঞ্চল করে রাখে প্রতিনিয়ত; তেমনি 
বিদ্যার্থীও মগ্র হয়ে যায় তার কাঁজের মধ্যে ; কারণ, তার পেছনে থাকে 
জ্ঞানলাভের আর নৃতন হৃষ্টির আনন্দের প্রেরণা । প্রত্যেকটি কাজের 
মধ্য দিয়ে এমনি কবে চলতে থাকে জীবন্ত শিল্প রচনার কাজ। যে 

শিক্ষক এই হৃষ্টির প্রেরণা, সৌন্দর্য রচনীয় আননের প্রেবণা জোটাতে 
পারেন না, তিনি কৃতকার্ধ্যতা লাভ করতে অসমর্থ হন; কারণ, সেক্ষেত্রে 

যাপ্রিক কাজ বিদ্ার্থীর কাছে অসহনীয় বোঝা হয়ে উঠে । 
ব্যকিগত পরিচ্ছন্নতার প্রতি বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ে যেমন এভাবে 

সদা জাগ্রত দৃর্টি রাখা হয়, তেমনি সামুদায়িক সাফাইর মনোভাব বিকশিত 
করাও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি প্রধান লক্ষা বলে গণ্য করা হয়। 
স্বার্থ-লংকীর্ণ মনোভাব তৈরী কর! আমাদের বর্তমান সভ্যতার সব চেয়ে 
বড় অভিশাপ । মাছ্ছষের মধ্যে ছু'টি প্রবৃত্তি প্রথমাবধি রয়েছে, একটি 
হচ্ছে সম্পতি-বোধ অন্ঠটি সমাঁজ-বোধ। আদিমকাল থেকে আমরা 
দেখতে পাই একদিকে মানুষ নিজের জগ্ত সঞ্চয় করছে, ব্যক্তিগত 

অভিলাষ পূরণের জগ্ত অন্তের কাছ থেকে লোভনীয় সামগ্রী ছিনিয়ে 
নিতেও দ্বিধা বোধ করছে না; অগ্যদিকে সমষ্টিগত জীবন যাপনের 
জন্য এক সঙ্গে ঘর বেঁধেছে, সমাজ গড়েছে । মানুষের সমহটিগত জীবন 
গড়বার প্রয়াস যে কেবল প্রয়োজনের তাগিদে তা যনে করার কোন, 
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কারণ নেই ; ফেবল যে দীয়ে পড়েই মানুষ অষ্ঠের সঙ্গ কামনা! করে 
তা নয়। | 

মাছ্ছষের ভেতরে একটা প্রকৃতি রয়েছে পরের সঙ্গ লাতের। 

সমষ্টিগত জীবনে মাছুষ আনন্দ লাভ করে, পরের মধ্যে মাছুধ নিজেকে 
খুঁজে পেতে চায় বলেই নিজেকে বিলিয়ে দিতেও অনেক সময় ছিধা 
বোধ করে না। নিজের দেহগত জীবনে মান্য তুষ্ট হয়ে থাকতে পারে 
না। তাই পারিবারিক জীবনে সমষ্টিগত আঁনলোর মধ্যে সে আত্মতুষ্টির 
সোনার কাগিটর সন্ধান করে নিজের ব্যজিগত মুখ-নুবিধা খানিকট' 
ত্যাগ করেও সে সমাজের মধ্যে স্থান' পেতে চায় । 

মান্গুষের ইতিহাসের পর্যযালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, 
মানুষ তার সম্পত্তি-বোধের বিবর্তন ঘটিয়েছে তার অক্লান্ত সাধনার 
স্বারা। সম্পদ লাভের সাধনায় মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে, নৃতন 
নৃতন চাহিদা তৈরী করেছে এবং নূতন নূতন হাটি দ্বারা সে চাহিদাকে 
পূর্ণ করেছে। আজ যে সম্পদ পেয়েও মানুষ তূষট্টি লাভ করতে না 
পারছে সেদিনও সে সম্পদ মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। এক শতাবী 

আগেও যে সম্পদ লাভ করলে মানুষ আর কিছু কাম্য বলে কল্পনাও 

করতে পারত না, আজ আর সে তাই পেয়ে তুষ্ট হয় না-তার কল্পনা 
আরো হুদূরপ্রসারী হয়েছে, তাই তার কামনাঁও হয়ে উঠেছে আরো! 
ব্যাপক । 

কিন্ত যে সাধনা মাগ্ুষ করেছে তার সম্পদ-বোধকে পরিতৃপ্ত করার 

জগ্ঠ. তাঁব অণুমাত্রও করেনি সমাজ-বোধকে উন্নত করার জন্ত। মাছুষ 

বস্তজগতের চেহারায় বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করেছে-_ভোগের 

বস্তুকে হ্ষ্টি এবং আয়ত্তাধীন করার জগ্, কিন্ত মাছুষের মনের পরিবর্তন 

সামাগ্ই হয়েছে । তাই যখন হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি মন থেকে বিদুরিত 

করে নৃতন মন, নূতন সমাজ গড়ে তোলার প্রশ্ন উঠে, তখন উত্তর আমে 
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যে--এগুলি আমাদের মনের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষের আদিম মন 
চিরকাল বর্ধর থেকে যাবে একেই আমরা স্বাভাবিক বলে গ্রহথ 
করেছি, এর অশ্বাভাবিকত্ব আমাদের চোখেই পড়ে না। বস্তগতে 
বিবর্তন ঘদি সম্ভব হয় তবে মনোজগতেও সেই বিবর্তন সম্ভব, কেবলমাত্র 

আমর! ভূলপথ অবলম্বন করেছি বলে, বস্তজগতে পরিবর্তন আনয়ন 

করে আমাদের পাশবিক প্রবৃত্তিকে চরিতীর্থ করার কাজে আমাদের 

সকল শক্তিকে সংহত করেছি বলেই আমাদের মনোজগতে কোন 
বিবর্তন সম্ভবপর হয় নি। তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধনার ফলে অজ 
শক্তি সঞ্চয় করলেও সে শক্তিকে হীনবুদ্ধি পশুর মত আত্মঘাতী নরমেধ- 
'ষঞ্ঞে প্রয়োগ করছি। মনের এই বিবর্তন যে সম্ভব তার উদ্দাহরণ 
আমরা যুগে যুগে পেয়েছি মহামানবদধের জীবনে-_ষারা কাম-কামনা- 
দগ্ধ জগতকে সংযম ও আত্মত্যাগের নির্ধল আলোকে ক্ষিপ্ধ করে গেছেন, 

বারা ক্ুত্ত স্বার্থবুদ্ধির উর্ধে উঠে মাচুষকে ডাক দিয়ে গেছেন আর সেই 
ডাকে মানুষের প্রাণে প্রাণে নুতন স্বর বন্কত হয়ে উঠেছে। সত্য 

বটে সেই আদর্শকে মানুষ দীর্ঘকাল অবলম্বন করে থাকতে পাবে নি, 

সত্য বটে ধুগ-ধুগাস্তরের সেই সকল মহাবাণীকে মাচুষ তার স্বার্থ- 
পরতাঁয় বিকৃত করেছে। তবু যে মাম্থষের প্রাণ প্ঁ ভাকে সাা 

দিয়েছে--স্বার্থ-সন্কীর্ণতা, কদর্ধ্য স্বেচ্ছাচারিতা, মূঢ় অহমিকা, আত্মঘাতী 
অত্যাটার লজ্জায় মাথা নীচু করেছে ক্ষণিকের জচ্যও, যডযন্ত্র অবলম্বন 
করেছে ছুঁড়ঙ্গ পথ--সাহস পায়নি প্রকাশ্ত দিবালোকে রাজপথে 

বিচরণ করতে, এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, মানুষের আত্মার শাশ্বত যোগ 
রয়েছে সত্যের সঙ্গে, যহত্তের সঙ্গে, নির্ধল প্রেম ও আননের সঙ্গে। 

মাতৃগর্ভে যখন প্রথম প্রাণের হৃষ্টি হয়, তখন লে থাকে একটি -বিশ্দুমান্র, 
ধীরে ধীরে, পর্ধ্যায়ে পর্ধ্যায়ে চলে তাঁর বিকাশ, একটি কোষ পরিণত 
হয় কোটি কোটি বিভিন্ন ধর্মী বিভিন্ন আক্কতির কোষে, প্রারন্তের একটি 
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কোষের সঙ্গে তার সাদৃষ্ঠ আর খুজে পাওয়া সায় না। কিন্তু মদের 
বেলায়, বিশেষ করে মানসিক ব্যাণ্তির বেলায়, এ বত্যটুকুকে আমরা 
লর্ধ্বদা উপেক্ষা করি। আত্মকেন্ত্রীয় স্বার্থ সীমাবদ্ধ, প্রয়োজনের হত 
গণ্ডীতে পরিসমাপ্ত যে মন মাঙ্গুষের আবির্ভাবের প্রথম পর্যায়ে ছিল, 
আজ সমাজের পুর্ণতর অবস্থায়, মানব-সমাজের বিস্তৃততর যোগাযোগে 
যে ভার রূপান্তরের অনিবার্ধ্য প্রয়ো্ন এসেছে, তা যেন বুঝেও বুঝি 

না। আমরা ধরে নিয়েছি, মনের বিকাশ মানে বুদ্ধির বিকাশ, আত্ম-. 
কেন্সিক মনকে আরো শক্তিশালী করে তুল্লেই যেন আমরা আমাদের 
চরম লক্ষ্যে এসে পৌঁছে যাব। এ যে কেবল আত্মবঞ্চনা তা বুঝতৈ 
বিশেষ কষ্ট হয় না । ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মনকে প্রসারিত 
করা আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিরাট পৃথিবী আজ ছোট 

হয়ে এসেছে রেল, জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, বেতার প্রভৃতির কল্যাণে) 
শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপক ও জটিলতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস 

ও সহযোগিতার প্রয়োজন বেড়ে গেছে শত গুণে? মানুষের মুঢ় 

আত্মকেক্জ্িক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই বিশ্বাস ও সহযোগিত। ব্যাপকতর 

হচ্ছে। 
বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মূল সত্যটিকে স্বীকার করে সমাজের 

নৃতন রূপায়নের কথা ভাব! হয়। পরিচ্ছ্ধ আমরা সকলেই থাকতে 

চাই; কিন্তু সে পরিচ্ছন্নত! নিজের হাতে সৃষ্টি করতেই আমাদের ষত 
আপত্তি। পরিচ্ছন্নতা হৃষ্টি করার কাজকে আমর! হেয় বলে ভেবে 

রেখেছি এবং এ কাঁজের ভার দিয়ে রেখেছি নাপিত, মেখর, ধোপা 
প্রভৃতির হাতে । এরর! শিল্পী নয়--এরা সমাজের সবচেয়ে অবজ্ঞাত, 

অস্পৃশ্ঠ, শিক্ষাহহীন লোক । ফলে পরিচ্ছন্নতার মূল কাজগুলির উন্নতি- 

বিধান সম্ভব হচ্ছে না। নাপিত একশ রছর আগেও যেভাবে কামানোর 

কাধ করত, আজও সেইভাবেই কামায়, মেথর যুগ-যুগান্তর় ধরে একই 
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ভাবে আবর্জন! পরিফ্ষাব করার কান্ধ করছে! এজস্ঠ আমাদের দেশে 
প্র সব কাঙ্ছের জঙ্ঠ বিজ্ঞানের লাহায্য নেওয়! সম্ভব হছয়নি। অথচ 

একশ্রেণীর লোকের ওপর একাজ হয্ব্ৎ করার ভার চাপিয়ে আমরা 

সমাজের এই বিরাট অংশকে পদ্গু করে রেখেছি ) এদের মধ্যে ষারা 

বুদ্ধিমান তাদের শিক্ষার পথ ক্রুদ্ধ করে তাদেব সম্ভাব্য দানের দ্বারা 

সযাঁজকে উন্নত করার পথে কাটা দিয়েছি । এ কাঁজ সবাই ভাগ করে 
লিয়ে প্রক্রিয়াগুলির উন্নতি সাধন করা এবং সকলকে শিক্ষার জুযোগ 

দিয়ে সমাজকে সমৃদ্ধশালী ও উন্নত করে তোলা বুনিয়াদী শিক্ষার 

অন্যতম আদর্শ। 

অপবিচ্ছন্নতা-প্রহ্ুত কদর্ধ্যতা ও ব্যাধি আজকাল গ্রাম্যজীবনের 

সবচেষে বড় অভিশাপ । অপবিচ্ছন্নতার এই ফল তোগ করতে হয় 
সকলকেই, আঁর এই অপবিচ্ছতার ভগ দায়ীও প্রত্যক্ষ কিংবা 
পবোক্ষতাবে সকলেই । ২৪ পরগণা জেলার সাধনাশ্রম বলে যে 
ক্কানটিতে আমার বর্তমান কর্ধাক্ষেত্র তাৰ পাশেই বিহারী” বলে ছোট্র 
একটি শ্রাম আছে। এই এলাকাটি এখনও পর্ধ্যত্ত ম্যালেবিয়ার কবলমুক্ত 

বয়েছে বলা চলে, অন্ততঃ ম্যালেবিয়! এখানে মহামাবীরূপে ধ্বংসযজ্ঞ 

সাধন কবছে নাঁ। কিন্তু এ গ্রামে সেদিন একটি বেশ বড় পুকুব দেখে 
এসেছি। গ্রামের লোকেরাই বলেন যে, পুকুবটি মাছের চাষের পক্ষে খুব 
উপযুক্ত । কিন্তু পুকুবটিব সরিক-সংখ্যা এখন বাড়তে বাড়তে জন পনেরতে 
এলে দীভিয়েছে । সুতরাং, ভাগের মা আর গঙ্গা পাচ্ছেন না--পুকুবটির 
পাডে পাড়ে ঝোপ-বাঁডেব অন্ত নেই, পানা আর জলজ ঘাসে পুকুরের 
জল দেখা যাচ্ছে না। মশা যে নিধ্বিবাদে বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে 
তার প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবেই পেলাম কামড়ের পর কামড় খেয়ে। যে 
বাড়ীগুলির সামনে পুকুরটি বয়েছে মে সব বাড়ীর লোকের! পুকুরের 
মালিক নন ) সুতরাং, পুকুরটির সংস্কার করার কোনদাকিত্ব তাঁদের আছে 
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বলে তারা মনে করেন ল! ৷ অতএব পুকুরটি নিধ্বিবাঁদে বিপজ্জনক হবার 
স্থযোগ পাচ্ছে, সমগ্র গ্রামের শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন মশার আক্রমণে 
ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছে, গ্রামের অধিবাসীরা নিম্পৃহ্ দৃষ্টিতে 
চেয়ে দেখছেন, আর মালিকরা পারস্পরিক 'অধিকারের দাবী 
নিয়ে লড়াই করছেন। এরকম ভাবেই গ্রামের সার্বক্নীন বিপদের 
মেঘগুলি একপ্রাস্তে জড় হয়) তারপর অকস্মাৎ ধারা নেমে আসে 

সমগ্র গ্রাম-জীবনকে পধৃ্দস্ত করে দেবার জন্ত। এর কারণ 

বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, গ্রামবারীদের সামুদায়িক 

কাঁজে নিজ নিজ দায়িত্ববৌধের অভাব । প্রথম থেকেই আমাদের 

সমাজে "চাচা আপন! বাচার” শিক্ষা দেওয়| হয়। ফলে নিজের নিজের 

সন্কীর্ণ স্বার্থ নিয়ে মত্ত হয়ে থাকতেই আমরা শিখি? কিন্তু সার্ব- 

নীন কাজগুলিতে যথোপযুক্ত অংশ না নেওয়ার ফলে কিভাবে 

আমাদের ক্ষতি হয় তা ভাবতে শিখি না; ফলে আমাদের সামনে 

দিয়ে মাছিটি যেতে দি না, কিন্ত পেছন দিয়ে হাতীও চলে যায়। 

'আপনি বাঁচলে বাঁপের নাম কথাটা শুনতে শুনতে আমরা অত্যন্ত 

হয়ে গেছি এবং একেই পরম সত্য বলে মানতে শিখেছি) কিন্ত 

সমষ্টির নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহযোগ এবং প্রগতির উপরেই যে 

ব্যক্তিগত মঙ্গলামঙগল নির্ভর করছে, এ কথাটা আমরা ভাঁবতে 

ভূলে গেছি। 

বুনিয়াদী বি্ভালয়ে সমাজ-জীবনে ব্যক্তির কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা 
প্রথমাবধি দেওয়া হয়ে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় 

কাজকে সমান সম্মানজনক বলে মনে করার শিক্ষাও শিশুরা পাঁয়। 

নিজের পরিচ্ছন্নতার বিধান প্রত্যেকের নিজেরই করা উচিত, নিজে 

নিজে করতে পারাই আদর্শ এবং সেটাই সন্মা্ঘনক, না করতে পারা 

অক্ষমতার পরিচায়ক এবং সেটাই অসম্মানজনক--এই শিক্ষাই শিশু 
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প্রানে লাভ করে। প্রথমেই শিশুরা বিদ্ভালয়ের জীবনের কতকগুলি 
দায়িত্ব গ্রহণ করে--যেমল লিছেদের' বর্গ পরিচ্ছায় রাখার দায়িত্ব, 

নিজেদের বর্গের জিনিষপত্রে গুছিয়ে রাখার ও যখোপযুক্তরূপে রাখার 

দাঁয়িত্ব, বর্গের শৃঙ্খলা বিধানের দাক্িত্ব, পানীয় জলের ছুব্যবস্থার দায়িদ্ব 
ইত্যাদি। এই সকল দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই শিশু প্রথম সংগঠিত 
সমাজ-জীবন যাঁপনের এবং সমাজ-সেবার শিক্ষা পায়। এই শিক্ষার 
ফলে শিশু উত্তরকালে সমাজের অমঙ্গলজনক কোন কিছুর প্রতি উদাসীন 
থাকতে পারে ন| এবং এই অমঙলের কারণকে দুরীভূত করার জদ্য 
সক্রিয় হয়ে উঠে। 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতার কাজ সুরু হয় 

নিজেদের বর্গের পরিচ্ছন্নতার বিধান নিয়ে । বর্গের প্রত্যেকটি সরঞ্জাম 

যাতে পরিচ্ছর্নভাবে গুছিয়ে রাখা হয় সেদিকে শিক্ষক প্রথমাবধি 

দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ এক এক রকমের জিনিষ গুছিয়ে 
রাখার জন্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বর্গের একজন নির্বাচিত সচিব 
থাকে। বর্গের পরই আসে শিশুর নিজের বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা বিধানের 

দায়িত্ব। শিশুর শক্তি অনুযায়ী বাড়ীর একটা বিশেষ অংশ পরিচ্ছন্ন 

রাখার দাত়িত্ব শিশুকে দেওয়! হয় এবং শিক্ষক নিয়মিতভাবে বাড়ী গিয়ে 

বিগ্ভার্থীর কাজের প্রগতি দেখে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের 

সঙ্গে পরিচিত হবার স্থযোগও গ্রহণ করেন। এভাবে শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে শিশু কঠিনতর কাজের ভার নেয় এবং ক্রমে সমগ্র গ্রামকে পরিফার 
করার ও গ্রাম সাফাইর সংগঠন কাঁজ বিষ্তার্থীরা নিজেরাই গ্রহণ করে। 

কোন একটি কাঁজ গ্রহণ করার আগে প্রত্যেক শিশুকে অবশ্যই তার 
প্রয়োজনীয়তা! বুঝতে হয় এবং কাজ করার সাথে সাথে সে কাঁজের 

কৌশল, সরঞ্জামের বন্্শান্ত্র এবং সংগঠনের কৌশল ও বিজ্ঞান আয়ত্ত 
করে। পূর্ব্ব বুনিয়াদীবর্গের শিশ্তরাও যে পরী কান্দে কতখানি অংশ 
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গ্রহণ করতে পারে, তা একটা! দৃষ্টান্ত দিলেই পরিক্ষার হবে। লেগাও 
মহারাষ্ট্রের একটি সাধারণ গ্রাম। গ্রাম থেকে অনতিদুরে যহান্ম। 
গান্ধীর সেবাগ্রীম আশ্রম | সুতরাং, এট স্বাভাবিক যে, গান্ধীর্জী সকার 
আদর্শ অন্্যায়ী এই গ্রামটিকে গড়ে ভুলতে ঘত্বশীল হবেন। তাঁর 
ধারণা এই যে, যদি একটি গ্রামে তার পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে 
রূপায়িত করা সম্ভব হয়, তবে ভারতের সর্ধন্রই তা সার্থক কর! সম্ভব 
হবে। পরিচ্ছন্নতাকে গান্ধীজী গঠনমূলক কাজে একটি প্রধান স্থান 
দিয়ে থাকেন। সেই অ্ুসারে, সেগ্গাওকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার চেষ্টা 

সুরু হল। সেগীও মহারাষ্ট্রের অগ্ভাগ্য গ্রামেরই মত ঘন বসতিপূর্ণ 
একটি অপরিচ্ছন্ন গ্রাম। পথে পথে আবর্জনা, শিশুরা পাইখানা করে 

রাস্তা ভরিয়ে রাখে, এমন কি বড়রাও রাস্তার উপর পাইখানা করতে 
দ্বিধা করে না। আট বছর চেষ্টা চলল আশ্রমের অর্থে মেথর রেখে 
গ্রামকে পরিচ্ছন্ন করার । কিন্তু ফল হল উদ্টো। গ্রামবাসীরা ভাবল 

যে, গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আশ্রমের । ফলে আবর্জনা তার! 

পথের উপরেই ফেলে রাখতে লাগল । ৮ বছরের চেষ্টায় হাজার 
তিনেক টাকা খরচ করেও এ বিষয়ে কিছু উন্নতি দেখা গেল লা। 

সে্গাও-এ যখন ১৯৪৫ খুঃ অবে পূর্বব-বুনিয়াদী বিদ্ভালয় খোল হল তখন 
বুনিয়াদী শিক্ষার রীতি অনুযায়ী শিক্ষক শিশুদের নিয়ে রোজ গ্রীমের 
সঙ্গে পরিচয় ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য গ্রামে বেড়াতে বেরুতেন। 
শিক্ষক শিশুদের নিয়ে পথে চলার সময় পথ পরিষ্কার করে চলতেন, 

স্বাভাবিকভাবে শিশুরাও যোগ দিত, যেখানে তারা নিজের পারত না 

সেখানে মা বাপকে টেনেটুনে এনে এই পরিচ্ছম্নতার কাজে লাগাতে 
কন্ুর করত না। ফলে ছয় মাসের মধো শিশুরা রাস্তাকে অপবিচ্ছ্ন 
করাকে অস্তায় বলে জানতে শিখল, বড়রা রাস্তা অপরিষ্কার করাকে 

লজ্জাকর অন্ততঃ, অন্থবিধাজনক বলে বুঝতে শিখল । 
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ফলে দেখেছি মে, শিশুযা যখন অপরিষ্কার রাস্তায় পাঁশে বসে খেলা 

করত তখন যদ্দি সের্গীওয়ের সেবাকাজের পরিচালিকা শাস্তাদেবীকে 

তারা দেখত তবে সবাই পলজ্জতাবে বলে উঠত “শীস্তাবাই, ও 

অপরিদ্ধার আমি করিনি” । বড়দের জগ্, বিশেষতঃ মেয়েদের ভঙ্থয 

যেখানে দীর্ঘকাল পাইথানা তৈরী 'করে দিয়ে কোন ফল হয়নি, সেখানে 

তার! ধীরে ধীরে পাইখানা ব্যবহার করতে শিখেছে । এ ভাবে এ 

শিক্ষার মধ্য দিয়ে ফেবল যে শিশুদেরই পরিচ্ছন্নতার ও সমাজ- 

সেবার শিক্ষা হয়, তা নয়) এ শিক্ষা বযন্ক-শিক্ষারও একটি সহযোগী 

ব্যবস্থা হয়ে দাড়ায় । 

এ-থেকেই বোঝা যাবে যে, নিজ নিজ পরিচ্ছন্নতা বিধান ও সামু- 

দ্বায়িক সাফাইর কাজকে বুনিয়াদী শিক্ষায় কত বড় স্থান দেওয়া হয়। 

বস্ততঃ ৭ বছরের অভিজ্ঞতার ভিজিতে নূতন করে বুনিষাদী বিদ্যালয়ের 

ভন্ক যে কার্ধ্হুচী তৈরী করা হয়েছে, তাঁতে সাফাইকেই দেওয়া 

হয়েছে প্রথম স্বান। 



শিশুর স্বাস্থ্য-_বিশ্রাম ও পরিশ্রম 
বুনিয়াদী শিক্ষার শক্ষ্য শিশুর লামগ্রিক বিকাশ । এই সামগ্রিক 
বিকাশের ভিত্তি হচ্ছে শিশুর দেহছ। দেহকে গড়ে তোলার জন্য যেমন 

প্রয়োজন অননবস্ত্র ও পরিচ্ছন্নতার, তেমনি প্রয়োজন বিশ্রাম ও পরি- 
শ্রমের স্ুমংযত ছন্দের। থাদ্ব আমাদের দেহকে গড়ে তোলার মাল- 
মশলা যোগায় মাত্র; তাকে শরীর গড়বার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে 
হলে সুগ্রচুর পরিশ্রম ও বিশ্রামের প্রয়োজন। ব্যাঙ্কে যেমন টাকা 
ফেলে রাখলেই হয় না, তাঁকে খাটাতে হয় লাভের অঙ্ক বাড়াবার ন্ত, 
তেমনি দেছেও কতকথানি থাস্ত প্রবেশ করিয়ে দিলেই হয় না) তা দিয়ে 

শরীরকে লাতবান করতে হলে শরীরকে উদ্ভোগী হতে হয়। আমাদের 
শরীরট| যন্ত্রের মত) অব্যবহারে তাতে মরচে পড়ে, সাধ্যাতিরিক্ত 

জোরে চালালে তা৷ ভেঙ্গে পড়ে, অতিরিক্ত বাষ্প ভিতরে জমতে দিলে 
তা ফেটে যায়, আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিয়ে আবর্জনাশূষ্ঠ ও তৈল- 
নিষিক্ত না করলে শীঘ্র ক্ষয় পায়। 

কি করে থাগ্চ আমাদের দৈহিক পুষ্টির কাজ করে সে সম্পর্কে 
আমাদের প্রথমে ভাল করে বোঝ দরকার । আমর] যে খাস্ক গ্রহণ 

করি তার খানিকটা হজম হয়ে খান্পারে পরিণত হয় এবং দেহ কতৃকি 
শোৌধিত হয়। বাকী অংশটা মলর্ধপে বেরিয়ে যায়। সুতরাং, হজম 

করার শক্তি যেখানে কম সেখানে বেশী করে খাওয়া মানে নিছক অপচয়। 

খাস্ের শরীরের কাঁজে লাগাটা নির্ভর করে হজমের যঞ্ত্রপাতির 
সক্রিয়তা ও পাচকরসের যথোপযুক্ত নিক্রমণের উপর | শরীরের যন্ত্রগলির 
ভিতরে অল্ঞাতভাবে ক্রিয়াশীল মাংসপেশী ক্বনেক আছে । এদের ক্রিয়া 
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চলছে প্রতিদিয়ত-_জমমূহূর্ত থেকে যৃত্যুক্ষণ পর্ান্ত শিল্বায়-জাগরণে 
এদের কাজ চলছে। এদের কাজ চালাবার জন্ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে 
সারাদিনে ২৪০৯ ক্যালরী উত্তাপ যোগাতে পারে এযন থাঘ্ের 

প্রয়োজন রয়েছে। এটুকুখাভ না পেলে নেহাত অলস মাুষেরও শরীর 
ভেঙ্কে পড়বে ; কারণ, দেহের মালমশলা পুড়িয়েই শরীর তখন বাধ্য হয়ে 
এই উত্তাপটুকু সংগ্রহ করে নেবে । প্রতি ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করতে 
উত্তাপ প্রয়োজন হয় সাধারণ উত্তাপের চার-পাচ গুণ । কিন্তু দেহের 
থাগ্খরচের মধ্যে একটা মজা আছে। সাধারণতঃ খরচ কর! মানে 

নিঃশেষে শেব করে ফেলা, কিন্তু দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা যে খরচ হয় 
তাতে শরীরের অবনতি না হয়ে উন্নতিই হয়। আমাদের দেহে ২৪৫টি 
ট্রচ্ছিক মাংসপেশী আছে। অঙ্গ-চালনায় এই পেশীগুলি বারবার 

সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। আমর! ষে সব থাগ্ঠ খাই তা রক্তের সঙ্গে 
মিশে লর্বদেহে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু রক্তে সঞ্চিত খান্যলার পেশীর 
কোন কাজে লাগে না যতক্ষণ না অঙ্ক পরিচালনার ফলে পেশী সঞ্কুচিত 

হয়। এজগ্য খাওয়! সত্ত্বেও পরিশ্রম না করলে প্রয়োজনীয় খাদ্য পেশীর 
মধ্যে ঢুকতে পারে না, খাদ্য দেহের মধ্যে থাকা সত্তেও এর! হয়ে থাকে 
বুভূক্ষ, অপুষ্ট । অঙ্গ পরিচালনার ফলে একটি মাংসপেশী সন্কৃচিত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে ফ'ণক পেয়ে খানিকটা তাজা রক্ত ঢুকে যায়, 
আর সেই স্থুযোগে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত খানিকটা তরল খাদ্যসার আর 
খানিকট। অঙ্পজান বাম্প তার অণুতে অগুতে গিয়ে প্রবেশ করে। 

আনার যখন সেই পেশী প্রসারিত হয়, তখন তার মধ্যকার সমস্ত দুষিত 
কার্বনিক গ্াসিভ বাম্প ও অগ্যান্ভ ক্লেদবস্ত্গুলি বেরিয়ে গিয়ে পেশীর 

ভেতরকে শিিষ করে দেয় । এভাবে পরিশ্রম যতটা হুয় ততই বারবার 
পেশী খাদাগ্রহণের সুযোগ পায়, আর তাতেই পুষ্ট, সুডৌল, দৃঢ় 
হয়ে উঠে। অবশ্া পরিশ্রম থেকে পি পেতে হে দেহের 
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খান্তভাগুারে জমার পরিমাণটাও পর্যাপ্ত হওয়া! চাই, নইলে ঘর .ভেজে 
জালানী সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অগ্ভদিকে খাস্ যথেষ্ট গ্রহখ 
করিলেও পরিশ্রম না করলে উপযুক্ত পুষ্টি হতে পানে নাহয় দেহ 
অজীর্ঘ রোগে বিশীণ হয়ে ওঠে, নয় মেদবছল দেহ অকর্ষণ্য হয়ে পড়ে। 

শরীরের পুষ্টির অন্ত পরিশ্রমের চাইতে বিশ্রামের প্রয়োজন ফোন 

অংশে কম নয়--বিরাম কাজের অঙ্গ এক সাথে গীথা, নয়নের অংশ 

যেন নয়নের পাত1।” জেগে আমরা যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ দেহকে পূর্ণ 
বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব নয়। একই কাজ একসঙ্গে অনেকক্ষণ করলে 
একটা একঘেয়েমী আসে, তখন কাজ পরিবর্তন করি £ কারণ, আমাদের মন 
বৈচিত্র্যের মধ্যে পায় প্রেরণা নূতন নৃতন কাছের মধ্য দিয়ে নূতন আগ্রছের' 

সথষ্টিহয়; এ ভাবে জাগ্রত অবস্থায় কাঁজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা 

অঙ্গ ও এক এক শ্রেণীর কোন সমষ্টিকে আমর! বিশ্রাম দিতে পারি। 

কিন্তু আমাদের শরীরে পুষ্টির জন্ পূর্ণ বিশ্রামের প্রপ়োজন আছে এবং 
শরীরকে এরকম বিশ্রীম দেওয়ার শুভক্ষণটি হচ্ছে ঘুমের সময়টা! | ডাঃ 
পশুপতি ভট্টাচার্য্য তার “পরমাঘু, নামক পুস্তকে এই প্রয়োজন সম্পর্কে 
ভারি স্থনারভাবে লিখেছেন, তারই লেখা থেকে নীচে খানিকটা উদ্ধৃত 
করলাম £ 

"আমরা সকলেই জানি যে, মুখ দিয়ে যে সকল খাগ্য খাই, সেগুলো 
পেটে গিয়ে নানাবিধ উপায়ে হজম হ'তে হ'তে অবশেষে একটা তরল- 

সারে পরিণত হয়, তারপরে পেট থেকে স্ইে তরলসার রজের 
মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে যায়। এই পর্ধ্যস্ত খুবই সহজ কথা । কিন্তু 
তারপরে খাস্সার সমগ্র দেহতত্তগুলির পরতে পরতে প্রত্যেকটি 
কোষ মধ্যে গিয়ে পৌছান চাই, তবেই তার ক্ষিয়া হতে পারে, নতুবা 
তার সার্কত৷ কোথায়? কিন্তু এ কাজটি খুব সহজে সম্পন্ন হয় লা । 
গ্রতিদিন রক্তের মধ্যে থাগ্থসার জম! হয়ে প্রস্ততই থাকে, শরীরম্থ 
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যাবতীয় কোবগুলিও সেই থান্ত গ্রহণ করবার প্রত্যাশীতে উন্মুখ হয়ে 
খাকে। কিন্ত যতক্ষণ মাচুষ জেগে আছে'ততক্ষণ খাদ্য ও কোষের মধ্যে 

প্রকৃত যোগাযোগটি ঘটাবার উপ্পায় নেই, কেবল ঘুমৈর গুভক্ষণটিতেই 
এই যোগাযোগ ঘটবে আর খান্তসারগুলি অনায়াসে সমস্ত কোষে কোষে 
পৌছে যাবে। অতএব থাস্ত যতই খাওয়া যাক, যতক্ষণ ঘুম না হচ্ছে 
ততক্ষণ প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই হলো না । অর্থাৎ যদি কেউ নিয়মিত 

খেয়ে যেতে থাকে আর একটুও না ঘুমিয়ে অনবরত জেগে থাকে, 
তাহলে সবকিছু খাওয়া সত্বেও সে অভূক্তর মত অবস্থাতেই থেকে 
যাবে, আর দ্রুতগতিতে ছূর্বল হয়ে যেতে থাকবে ।.**শরীরের সকল 

অংশে থান বণ্টন করবার জন্য ঘুমই হচ্ছে একমাত্র শুতযোগ, আর 
প্রত্যহ আমাদের এই জ্বুযোগটি মেলা দরকার । 

বিশেষতঃ মস্তিষ্কের কাজের জগ্ত ঘুমের প্রয়োজন খুবই বেশী । 
জাগ্রত অবস্থায় শরীরের অস্ঠা্য সকল যন্ত্র পাল! করে একটু আধটু 
বিশ্রাম নেয় কিন্তু সঙ্জান ও জাগ্রত অবস্থায় মণ্তিষ্ের বিন্দুমাত্র বিশ্রাম 

নেই। সুতরাং মস্তিফ্ষের সচল ও স্থুস্থ পরিচালনার জগ্য নিপা প্রয়োজন 
সর্বাধিক । 

বিশ্রাম ও পরিশ্রমের সম্পর্কে এই কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ 
রেখে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য্যহুচী রচন! করা হয়ে থাকে । বুনিয়াদি 
বিদ্যালয়ের কার্থস্থচীর বেশিষ্ট্য প্রধানতঃ ছুইটি। প্রথমতঃ 

বুনিয়াদী বিদ্ধালয়ের কেন্ত্র হচ্ছে শিশু--শিক্ষক নয়। এথান- 

কার কর্মশহ্চী শিশুর প্রয়োজন অগ্থসারে রচিত হয়-শিক্ষকের সুবিধা 

অন্থুযায়ী নয়। এখানে কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয়ের অবতারণা 

করা হবে তা শিশুর প্রয়োজনেই স্থিরীরুত হয়। উদাহরণ ম্বর্ূপ বল! 
যেতে পাবে যে, ইতিহাসের পর ভূগোল পড়ান হবে তারপর ইংরাজী-- 
এরকম- কোন নির্দেশ বুনিয়াদী বিচ্ভালয়ের কর্মনুচীতে দেখতে পাওয়া। 
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যাবে না। কলকাতা থেকে মাত্র ৎ* যাইল দুরে হোঁটর মধাদা। 
জাতীয় বিদ্ধালয়ে এ সম্পর্কে একটি অভিনব পরীক্ষা চলছে। 

সেখানে বিগ্তার্থীদের বিগ্ভালয়ে আসার সময় স্থির করে দেওয়া নেই । 
তার! যখন খুশী বি্ালয়ে আসতে পারে । শুধু বিষ্ভালয্মের কাজের 

হিসাবপত্র করবার সময় তারা একত্রিত হয় এবং যে সকল আলোচনা! 
থাকে তা তার! করে নেয় সেই সময়েই | তবে এই স্বাধীনতায় একটা 
সর্ত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, বিষ্ভালয়ে যেটুক তার করণীয় সেটা 
প্রত্যহ প্রত্যেক বিগ্যার্থার করে দেওয়! চাই। এ পরীক্ষার সম্পূর্ণ 

ফলাফল বিবেচনার সময় এখনও আসে নি। কিন্ত ্বল্লকালের পরীক্ষার 
ফলে এইটুকু দেখা গেছে যে, বিগ্ভার্থীরা এতে অনেক বেশী আনন পাচ্ছে, 
বিদ্ভালয়ে তারা! আগের চাইতে অনেক ঘেশী সময় কাটাচ্ছে এবং 
বিদ্ভালয়গৃহ তাদের জীবনেরই একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। বুনিয়াদী 
বিদ্কালয়ের কার্ধস্থচী রচনায় প্রথমে বিবেচনা করা হয়, শিশুর পক্ষে 
কোন্ কাজটা কথন করা প্রয়োজনীয় এবং কতক্ষণ করলে সে প্রয়োজন, 

মিটবে । সেই অচ্কুসারে কার্ধক্রম স্থির করা হয়ে থাকে । তবে এই 
কার্ধনুচীও শিক্ষক ইঙ্গিত দিয়ে দিয়ে শিশুকে দিয়ে করিয়ে নেন ॥ 

শিক্ষক যে কার্ধন্ছচী রচনায নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তা গায়ের জোরে নয়, 

তার শ্রেষ্ঠতর গুণের প্রভাবে । এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক £ 

সাধারণতঃ বুনিয়াদী বি্ভালয়ে আসার পর শিশুর প্রথম কাজ হয় শ্রেণীর 
ও আশপাশের পরিচ্ছন্নতা বিধান । কিন্ত বিগ্ভালয়ে এসেই যে শিশু 

দেয়ালে টাঙানো কার্ধহ্ুচীতে দেখতে পাবে-এতটা থেকে এতটা 
পর্ধযস্ত সাফারই কাজ-_তা নয়। সাধারণতঃ এই সময় স্থির কর! 
ব্যাপারটা শিক্ষক ও বিদ্যার্থার ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে 
উভয়ের সম্মতি অচ্থসারেই ঘটে থাকে । অপরিচ্ছন্ন কাজের জায়গা নিয়েই 
হয়ত প্রথমে আলোচনা সুক্ষ হয়। অপরিচ্ছন্ন চ্থানে বসা উচিত নয় 

৪ 
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এবং বসতে কাকু ভাল্প লাগে না; সুতরাং, পরিচ্ছন্ন স্বানে বসবার সিদ্ধান্ত 

নিশ্চয়ই গৃহীত হয়। তখন গুরু-শিধ্য সকলে মিলে লেগে যাঁন পরিচ্ছরতা 
বিধানে । এভাবে দু'চার দিন কাজ করার পর হয়ত ঠিক হয় যে, নোংরা 
জায়গায় বসা অথবা! কাজ করা চলবে না) সুতরাং, আমরা রোজ ভোরে 
এসে সর্ধপ্রথমে শ্রেণী ও আশপাশ পরিষ্কার করে ফেলব। প্রয়েছিন হ'লে 
শিক্ষক বিদ্তার্থীকে কার্থহচী লঙ্ঘন করারও স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন; 

কারণ, শিক্ষক জানেন, যে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে সেট! শিক্ষকের 
খেয়াল মত নয়, বিদ্তার্থীরই কাজের সুবিধার জন্য ) স্তরাং, নিয়মের 
ব্যতিক্রম করলে শিশুর কাজের অন্থবিধা ঘটবে এবং শিশু সেটা অবিলে 

এবং সহজেই বুঝতে পারবে। বুণিয়াদী শিক্ষক খুব ভাল করে এটা 

মনে রাখতে চেষ্টা করেন যে, যে শৃঙ্খল! বাইরের থেকে চাপান হয় তা 

হয় শৃঙ্খল। শৃঙ্খলা কাজের সুষ্ঠ পরিচালনার কৌশল মাত্র; গ্তরাং, 
কাজ যে করবে তাকে অস্তর দিয়ে মেনে নেওয়া চাই। বুনিয়াদী 
শিক্ষায় কাজের ফলট মুখ্য নয়, কাঁজটা কি ভাবে করা হয়, কাজের 

পরিচালনার সরঞ্জামাদি রচনা ও সংগ্রহ এবং বুদ্ধিযুক্তভাবে কাজটা! করার 

মধ্যে বিষ্তার্থার অংশ কতখানি আছে, অর্থাৎ শিশুর ব্যক্তিত্ব, 

বিচার ও কর্ষশক্তির কতখানি বিকাশ হল, সেটাই প্রধান বিবেচনার 

বিষয়। সুতরাং, ভূল করার স্বাধীনতাও শিশুর থাকা দরকার, যদি 

না সেই তুল কোন সুদূরপ্রসারী বিপদের সম্ভাবনাকে ডেকে আনে । তুল 
করার মধ্য দিয়েই শিশু অনেক সময় কাজের বিজ্ঞান ভালভাবে আয়ত্ত 
করতে পারে । যথা, প্রায় সকল বুনিয়াদী বিগ্ভালয়েই, বর্ষার দিন 
ছাঁডা, ভোরের দিকে হুতাঁকাটার জগ্ঠ সময় নির্দিষ্ট রাখা হয়) কারণ, 
অগ্ঠ সময় সত! ছে'ডার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু তবু যদি কোন শিশু 

অগ্ঠ সময় কুতা কাটতে চায় তবে তাকে সেম্বাধীনতা দেওয়! হয়। কিন্ত 

দিন কয়েক পরেই শিশুর কাজের হিসাব করে ক্ষতিটা তাকে দেখিয়ে 
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দেওয়া হয়। ফলে শিশু স্বেচ্ছায় নিয়ম মেনে নিতে রাছী হয়, আর 

সেই সঙ্গে সঙ্গে সুতা কাটার উপর আবহাওয়ার প্রভাব সহন্ধে তার 
জান জন্মে যায়। 

দ্বিতীয়তঃ বুনিয়াদী শিক্ষার বিদ্ভালয় বলতে চারটে দেওয়ালের 

মধ্যে সীমাবদ্ধ গৃহকোণটুকুকে বুঝায় না। শিশুর সমগ্র জীবন নিয়ে 
বুনিয়াদী শিক্ষার কারবার, বিদ্যালয়ে শিশু যে কয়েক ঘণ্টা থাকে, 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাধ্যক্রম তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বুনিয়াদী 

শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর সমগ্র জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সংগ্র 
গ্রামখানি বুণিয়াদী বিগ্ভালয়ের পরিধি) সুতরাং তোর থেকে 
আরম্ভ করে রাত্রে খুমনে পর্বাস্ত শিশুর জাগ্রত ও সচেতন 

সময়টুকুর জস্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্ধ্যস্ছচী বিভিন্ন কাজ 

নির্দিষ্ট করে দেবার চেষ্টা করে। স্ৃতরাং, বুনিয়াদী শিক্ষককে কেবল 
শিশুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলে না, সঙ্গে সঙ্গে শিশুর গৃহজীবনকে 
সুন্দর করে তোলার জগ্ভ অভিভাবকদের সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা 
চালাতে হয়। সারাদিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশু শিক্ষকের কাছে কত- 

টুকু সময় থাকে 1" বড় জোর ৫1৬ ঘণ্টা । বাঁকী সময়টা তাঁর বাড়ীতে 
কাটে পরিজনদের সঙ্গে । ১৮ ঘণ্টা যদি শিশু অপরিচ্ছন্নতা, অনিয়ম, 
অসংযত ভাষা ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের মধ্যে কাটায় তবে বিগ্ভালয়ের 
সুন্দর ও দুসংযত শিক্ষ। থেকে অল্প ফলই আশা! কর! যেতে পায়ে। 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কারধ্যস্থচী রচনার সময় পরিশ্রম ও বিশ্রাম 
সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচন! করা হয় £-(১) বিশ্রাম (ক) 

বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শিশুর দেহের বিভিন্ন কোবসমষ্টিকে পর্যায়ক্রমে 
বিশ্রাম দেওয়া । এজছ্য ৭।৮ বৎসরের শিশুকে একাদিক্রমে আধ ঘণ্টার 

বেশী কাজ করতে দেওয়! উচিত নয়। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কাজ 
করবার শক্তি, অভ্যাসের ও কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার 
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শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে । এভাবে বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ের শিশুরা 
এক সঙ্গে ৪ থেকে ৬ঘণ্ট1 অবধি কাছ করতে শেখে। কিন্ত এ সকল 

ৃ ষ / 
ক্ষেত্রেও বুনিয়াদী শিক্ষাদান-পদ্ধতির মধ্যেই এমন ব্যবস্থ। রয়েছে যাতে 
থানিকট। কাজ করবার পর শিশুর খানিকটা করে বিশ্রাম জোটে $ 
কারণ, বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে কাজ ) সুতরাং, কাজের ভূল ক্রি 
দেখিয়ে দেবার জগ্, উন্নততর কলাকৌশল বুধাবার জগ্ভ শিশুর কাজে মাঝে 
মাঝে শিক্ষককে অবশ্থাই সাহায্য করতে হয়। এই বিশ্রামের সময়কে 
অপচয় বলে মনে করার কোন কারণ নেই। শিল্পের কৌশলকে 
আয়ত্ব করার জগ্য বিভিন্ন পেশীর উপর কর্মীর পূর্ণ কতৃত্ব থাকা দরকার 
এবং বিভিন্ন পেশী ও মস্তিষ্-কোবের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন । কাজ 

করতে করতে পেশীগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন পেশীর উপর কতৃত্থ 

কমে আসে এবং বিরামের অবকাশ ভিন্ন সমন্বয়ও পুর্ণ হয় না। 
সুতরাং বৈচিত্র্য ও বিরতিকে শিক্ষার অঙ্গ বলে ধরা প্রয়োজন, সময়ের 
অপব্যয় বলে নয়। বেচিত্র্য সৃষ্টির সুযোগও বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে 

অনন্ত রয়েছে । সাধারণতঃ সাফাই, আরোগ্য, অন্ন ও বন্ সম্বন্ধিত- 

কাজ, খেলাধূলা, ব্যায়াম--এই কাজগুলি বুনিয়া্দী বিদ্যালয়ে নেওয়া] 
হয়ে থাকে; তাছাড়া নিজেদের স্বায়ত্ত শাসনের কাজটা বিদ্যার্থীদেরই 
স্বাধীনভাবে করতে হয়। এতদ্ব্যতীত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার 

আরে! ছুইটি মাধ্যম আছে-- প্রকৃতি ও সমাজ। প্রকৃতি ও সমাজের 
সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করবার জন্য পর্যবেক্ষণ, উৎসঘের অস্ষ্ঠান প্রভৃতি 

ব্যবস্থা করতে হয়। এসকল কাজের অসংখ্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর 

প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অসংখ্য বৈচিন্রপূর্ণ কাজের শিক্ষা দেওয়! চলে) 
কেবল মাত্র কসরতের জন্য বা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতাঙ্গের ক্রিয়ার সমস্বপ্ 

বিধানের অস্ কৃত্রিম ব্যায়ামের প্রয়োজন পড়ে না.। (২) যৌবনোদগম 
পর্যস্ত সময়টা শিশুদেহের দ্রুত বুদ্ধির সময় । বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাণ্ডিও 

চল 
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এই সময়টা পর্যন্ত । ক্রুত বৃদ্ধির জগ্য এই সময়ে গ্রচুর নিন্রার প্রয়োজন | 
অধিকাংশ শিশুর ভাগ্যে জুগ্রচু় দুনিদ্রাী জোটে না। বুনিক়্াদী বিষ্া- 
লয়ে শিক্ষকের পর্থবেক্ষণাধীনে শিশুর খানিকটা ঘুমাবার ব্যাবস্থা করা 

অপরিহার্ঘ। প্রথমতঃ আমাদের শিস্তর! মুক্ত বাতাসের মধ্যে ঘুমাতে 
পায় না) কারণ, সাধারণ গৃহস্থ-বাড়ীর দরজা-জানালা এমনি যে, তাতে 
বাঁ চলাচলের বখেষ্ট ব্যবস্থা থাকে না । ছিতীয়তঃ শিশুরা ঠিক ভাবে 
ঘুমায় না এবং মাতাপিতাও অজ্ঞতাবশতঃ এ বিষয়ে কিছু ভাববার আছে, 
তা জানেন না। ঘুমোবার সময় মেরুদণ্ডের চারপাশ ঘিরে যে সব 
স্নায়ুগুলি রয়েছে তার ভেতর দিয়ে অবাধ রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা থাকা 

চাই; কারণ, আগেই বলেছি যে, এই রক্ত চলাচলের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমের 
শুভ যোগটিকে অবলম্বন করে থাগ্ভসার আমাদের দেহের কোবগুলির মধ্যে 

প্রবেশ করে। অথচ শিশুদের পেটের উপর ভর দিয়ে পাশ ফিরে 

ঘুমানোর অভ্যাস না করিয়ে প্রায়ই চিত হয়ে ঘুমানোর অভ্যাস কর! হয়। 
তৃতীয়তঃ মশা, মাছি, ছূর্গন্ধ, ম্তাৎসেতে পরিবেশের মধ্যে শিশু গভীর 

ভাবে ঘুমাতে পারে না। হ্থুতরাং বিদ্ালয়ে শিশু যখন পড়ার ফীকে 

ফাকে থুমিয়ে পডে তখন তাকে শাস্তি দেওয়া কেবলমাক্রে অবিচার নয় 

-চরম নিবুদ্ধিতা। এ ভাবে শিশুর শিক্ষা হয় না-_এটাই বড় কথা 
নয়, এ ভাবে আমবা শিশুর জীবনীশক্তিকে নষ্ট করে ফেলি--এটাই 

হচ্ছে আমাদের সব চাইতে বড় অপরাধ । তাছাড়া আমাদের বিদ্যা" 
লয়ের সময়ও এমন ভাবে নির্দিষ্ট থাকে যে, ভাত কিংবা পাস্তা খাওয়ার 
পরই আমরা বিস্তালয়ে আসি। এ সময়ে ঘুম পাওয়াই স্বাভাবিক । 
সত্যি কথা ব্লতে গেলে বাঁড়ীর গিন্নীরা তো খাওয়া-দাওয়ার পর 
নিজেরা নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুমাবার জগ্কই ছেলেমেয়েদের গুরুমশাইর 
কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেন। বুনিয়া্দী বিষ্ালয়ের কাজ সাধারণতঃ 
সকাল এবং বিকাঁল বেল। হয়। হুর্ঘ্যটালোক আমাদের দেহের পক্ষে, 
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বিশেষতঃ দেহের আরগষ্টেরল থেকে ভিটামিন “ডি তৈরী করার 
কাজে খুবই প্রয়োজনীয় । ভোরের দিকের সুর্ধ্যালোক শিশু-দেহ্গঠনের 
পক্ষে একান্ত অপরিহার্ঘ। বিগ্ভালয়ে উন্মুক্ত আকাশের তলে যখন 

শিক্ষক শিশুদের নিয়ে কার্দ করেন বা বেড়ান তখন অস্ভান্ত সদভ্যা্স 

গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শি কুর্ধ্যালোক থেকে পূর্ণ উপকারও পেন্ে থাকে । 
তাছাঁড়। এভাবে বিস্তালয়ের কাজ চললে আহারের পর প্রয়োজনীয় 

বিশ্রামটুকু থেকেও শিশু বঞ্চিত হয় না । যেখানে বাড়ীতে এই বিশ্রামের 
কাজ লল্ভব হয় না, সেখানে শিক্ষকের তত্বাবধানে বিষ্তালয়ের এই 
বিশ্রামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 

(২) কাজ £ কাজের জন্ত শিশুকে তাড়া দেবার প্রয়োজন অল্পই 
থাকে। কাজ শিশু অনবরত করতে চায়, কাজ করবার জগ্ত ছুটাছুটি 
করে। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে যাতে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
মঙ্গল হয়, তেমন কাজ করতে তাকে উদ্বদ্ধ করা । এবিষয়ে বুনিয়াদী 

শিক্ষা যে সিদ্ধান্তের উপর স্থিত তা হচ্ছে এই যে, শিশুর জীবন ফেবল- 
মানত খেলা নয়, শিশুর জীবনে কাজ আর খেলাকে এক করে দেওয়া 

অতি সহজে সম্ভব। শিশুর জীবনের একটা নিজন্ব 'মূল্য আছে যা 
কেবল ভবিগ্যতের জঙগ্য প্রস্ততি নয়। শিশু সমাজের অঙ্গ ) এভছ্য শিশুর 

যেমন সমাজের ওপর দাবী আছে, তেমনি প্রথমাবধি তার দায়িত্ব 
পালনে শিশু অনিচ্ছুক নয়) বরং তার একটা মুল্য আছে, তার সৃষ্টি 
করার ক্ষমতা আছে এবং সে হৃষ্টি নিজের এবং পরের কাজে লাগে, 

তার একটা আথিক মুল্য আছে-_-এই বোধ থেকে শিশু আনন পায়, 
প্রোরণা পায়। | 

শিশুর যুক্তিহীন প্রথম শৈশবের ভিত্তি থাকে আত্মকেক্তিক, 
প্রধানতঃ দৈহিক-_নুখছুঃখ বোঁধের উপর, অথচ শিশুকে বাস করতে 
হয় সমাজের মধ্যে । সেখানে সকলের মঙ্গলের সঙ্গে নিজের মঙ্গলকে 
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নিজের ভাললাগা, মন্দলাগাকে--মিশিয়ে না দিলে দুঃখের অস্ত 
থাকে না। এ অবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুর জন্ত করিম পরিবেশ 

, রচনায় পাশ্চাত্যের অগ্ুকরণ করতে রাজী নয়। বিশ্বাস করা হয় যে, 

যদি শিক্ষার প্রথম পর্ধায়ে এমন পরিবেশ শিশুকে দেওয়া যায় যা কৃত্রিম, 
যাতে নিজের খুশীমত কানু করারই শুধু স্বযোগ আছে, পেখানে শিশু 
বাস্তব অবস্থাতে তেতে-পুড়ে তৈরী হয় না, পরের ওপর নির্ভরশীল হ'য়ে 
থাকতে শিখে। বুনিয়াদী বিদ্ালয়ে কাজ বেছে নেবার সময় ছুটি 
জিনিষের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় £ শিশুর পরিবেশে তেমন কাজের 

সুযোগ রাখা হয় যাতে শিশু স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠবে এবং সন্মিলিত- 
ভাবে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কাজ করতে শিখবে । এজন্য শিশুকে 

বাস্তব অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সেই অবস্থাকে উন্নত 

করার কাজে তার কর্মশক্তিকে. নিয়োজিত কর! হয়ে থাকে এর মধ্য 

দিয়ে শিশু যেমন নিজের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে শিখে 

তেমনি সেই পরিবেশকে বিষ্লেষণ ও উন্নত করারও শিক্ষা পায়। | 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর জগ্য কাজ ঠিক করার সময় শিক্ষকের 

প্রধান কতব্য হচ্ছে শিশুর স্বাস্থ্য ও গড়ন অন্থযায়ী কাজ তাকে বেছে 

দেওয়া ৷ বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম কোন ধরাবীধ! নিদে'শের সমষ্টি- 
মাত্র নয়। এখানে এত বিতিন্ন রকম প্রক্রিয়ার স্থান আছে যে, একাস্ত 

রুগ্ন থেকে খুব বলিষ্ট পর্যন্ত গ্রত্যেককেই যথোপযুক্ত কাজ দেওয়া 
সম্ভব । অনেকের ধারণা আছে যে, বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে শিশুকে 

 সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া! হয়। এই সন্দেহটি নিতাগ্ত 

অমূলক । কিন্তু এথানে শিশুর কার্ধক্ষমতাকে ছোট করে দেখা! হয় 
না) তবে কোন কাজের ভার শিশুকে দেবার আগে বিশেষ চিন্তা 

করে দেওয়া হয়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সমগ্র কাজে 
শিশু কতটা অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং তার অস্ত্রনৈহিত প্রেরণায় ও 
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প্রয়োজন বোধে সে কতটা অংশ গ্রহণ করে এটাই মুখ্য। খিষ্ভালয়ে শিশু 
যে ৫| কিংবা ৬ ঘণ্টা থাকে তার মধ্যে সে প্রায় ২ ঘণ্টা থেকে, 9 ঘণ্টা 
দৈহিক পরিশ্রম কিছু না কিছু করে কিন্তু শিশু যখনই ক্লান্তিবোধ করে 
তখনই তাকে বিশ্রাম দেওয়! হয়) শিশুকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া" 
টাই বুণিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষা নয়, কাকগটা যাঁতে শিশুর দৈহিক ও 
মানসিক বিকাশের মাধ্যম হতে পারে, সেটাই লক্ষ্য। বুনিয়াদী বিছ্যালয়ে 

কাজ করার ফলে যদি শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি না! হুয় তবে বুঝতে হবে 
যে, কাজ নির্বাচনে শিক্ষকের ক্রটি রয়েছে। 

বিগ্ভালয়ের কাজ স্থির করার সময় শিশুর পারিবারিক জীবনকেও 

অস্বীকার কর! হয় না। সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে কৃত্রিম প্রাচীরটা 
রয়েছে সেটা ভেঙে ফেলাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি প্রধান উদ্দেশ্য । 

বাপ-মা যে জীবন যাপন করেন বা পরিবার যে ব্ৃত্তিকে গ্রহণ করেছে 

সেই বৃর্তিকেই শিশু সারা জীবনের জগ্ঠ গ্রহণ করবে, এমন কোন কথা 
নেই, কিন্তু পারিবারিক বৃত্তিকে শিশু ঘ্বণা করতে শিখবে এমন শিক্ষাও 
বুনিয়াদী বিগ্ালয়ে দেওয়৷ হয় না । শিশু গৃহের কাজে আনন্দের সঙ্গে 
সহায়ত! করবে, গৃহজীবন ও বৃত্তিকে উন্নত করে তুলবে-_এই শিক্ষাই 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। লুতরাং বিদ্যালয়ে কাজ দেবার সময় 

শিশুর পারিবারিক জীবনের কথা ভাবা শিক্ষকের একটি প্রাথমিক কতব্য। 

যেমন ধাঁন চাষের সময় বা কাঁটার সময় শিশুকে যে পরিশ্রম করতে হয় 

সেটাও শিক্ষককে বিবেচনা করতে হয়; সম্ভব হলে এই কাজকেই 
শিক্ষার মাধ্যম করে নিয়ে বিদ্ভালয়ের অগ্য কাঁজকে কমিয়ে নিতে হয় । 

বাড়ীতে যথেষ্ট পরিশ্রম করে শিশু যদি র্াস্ত হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও 

বুনিয়াদদী বিগ্বালয়ে বাধ্য হয়ে যথানির্দিষ্ট কাজ করে দিতে হবে, এমন 
কোন জেদ শিক্ষকের করা উচিত নয়। 

বুনিয়াদী বিস্ভালয়ের প্রত্যহ অন্ততঃ আধঘণ্টী সময় পরিক্ষার 
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পরিচ্ছন্নতার কাজে যায়। সুতা কাটা! যেখানে মূল শিল্প সেখানে প্রথম 
তিন বৎসর এ কাজের জগ্ দৈনিক গড়ে * ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়ে থাকে, 
'তাঁরপর ধীরে ধীরে এ কাজের জগ্য লময় বাড়িয়ে ৪ ঘণ্ট। পর্যন্ত করা 

হয়। প্রথম চার বর্গে বাগানের কাজ বাধ্যতামূলক । এর জঙ্ঠ 
নির্দিষ্ট সময় রাখা সম্ভব নয়, কাজের প্রয়োজন অন্ধুসারে এজপগ্ত সময় 
দেওয়! দরকার | 

এই সব কাজ করার ফলে শিশুর শরীরের ক্ষতিবৃদ্ধিকি হচ্ছে তা 

স্পষ্টভাবে দেখার অগ্ঠ ত্বাস্থ্ের মাসিক বিবরণী রাখা! হয়ে থাকে । এই 
বিবরণীতে শিশুর বয়স, উচ্চতা, গাত্রোভাপ, ওজন, স্বাভাবিক ও প্রশ্বাস 

নেওয়া অবস্থায় বুকের বেড়, দৃষ্টি--দুর ও নিকট, চোখ-_সাধারণ অবস্থা, 

নাক, কান, জিহ্বা, ললীহা, যরুৎ, নাড়ী হতৎপিগু, ফুসফুস, স্াসপ্রশ্বীস। 

সাধারণ অন্ুস্থতা সম্বন্ধে বিবরণ রাখা হয়ে থাকে । এ কাজের জগ্ভ 

প্রতিগ্রামে ডাক্তার পাওয়া অসপ্তব। কিন্তু এই পরীক্ষ! করার কাজ 

শিক্ষক চিকিৎসকের সাহায্যে নিয়ে প্রথম ৬মাস করলে তারপর নিজেই 

করতে পারেন। ভবিষৎ বুনিয়াদী শিক্ষকদের জগ্য শিক্ষণ শিক্ষাকেন্তে 

এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্ঘ। বি্ভালয়ের ৩য় ও ৪র্থ বর্গের 

বিদ্যার্থীরা নিজেরাও এই পরীক্ষায় সাহায্য করতে পারে । এ তাদের 
দেহতত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ব শেখার এবং অগ্যা্ঠি বছবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভের 

একটি অতি সুন্দর মাধ্যম হতে পারে। অথচ ঝুনিয়াদী বিদ্যালয়ের 

শিক্ষকের দিক থেকে শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই সব খুঁটিনাটি তথ্য একাস্ত 

প্রয়োজনীয়; কারণ, এরই উপর নির্ভর করে তকে শিশুকে দেয় কাজের 

প্রকৃতি নির্ণয় করতে হয়। এসম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্াস্ত নেওয়া যেতে পারে; 

শিশুকাল বাড়বার সময়। যে শিশুর ওজন বাড়ছে না বা যথোপযুক্ত 

বাড়ছে না তাকে কাজ দেওয়া তো! চলবেই না বরং ডাক্তার দেখালোর 

গ্রয়োজন হতে পারে । আজকাল ক্ষয়রোগ আমাদের দেশে অত্যন্ত 
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ক্রুত বেড়ে চলেছে । এ সকল ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই অত্যন্ত সচেতন 
ও সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন; বিস্তালয়ের মাধ্যমে পিশুদের 
মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও অতান্ত বেলী । দেহের দৈর্ঘ্য 
ইঞ্চিতে যতখানি তা থেকে ৪২ বাঁদ দিয়ে অবশিষ্টকে ৫॥ দিয়ে গুগ 
করলে যত হয় দেহের ওজন তত পাউণ্ড হওয়াই উচিত। সাধারণ 

অবস্থাতেও এ ওজনের তারতম্য কিছুটা হতে পারে, কিন্ত বদি প্রকৃত 
ওজন উচিত-ওজনের চাইতে শতকরা দশভাগেরও কম কিংবা! বেশী 

হয়, তর্বে ডাক্তার দেখিয়ে কারণ নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক এবং যথোচিত 
, প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। এমনি ভাবে যে বিষ্তার্থার ফুস্ফুসের 
অবস্থা ভাল ন! তাকে তুলার মত হুক্ম আঁশের জিনিষ নিয়ে কাজ 
করতে দেওয়া ক্ষতিকর । যার হৃৎপিণ্ড যথেষ্ট শক্তিশালী নয় তাকে 
কোদাল চালাবার কাজ বা অনেক পাজ করতে দেওয়ার মত কাজ 

ক্ষতিকর হতে পারে। আমাদের গেেশে স্ফীত শ্লীহাওয়ালা শিশুর 
সংখ্যা অত্যধিক); এদের সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা কর! একাস্ত 

প্রয়োজন এবং এজগ্য পরিবারবর্গের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা করা 

দরকার। শিশুদেহ একটি অত্যন্ত হুক্ম অনুভূতিশীল যন্ত্র) সামান্ত 
অজ্ঞতা! ও মূঢ় আচরণের জঙ্য এ যন্ত্রের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সস্ভাবনা 
আছে। শিক্ষককে এজগ্ঠ অতি সাবধানতার সঙ্গে এবং যথেষ্ট জ্ঞান ও 

অন্তৃষ্টি নিয়ে একে ব্যবহার করতে হবে। 

শিশুর স্বাস্থ্য তার জীবনের বিকাশের মুল ভিতি। বুনিয়া্দী 
শিক্ষা এ সত্যকে শুধু স্বীকার করেছে তা নয়? এ সম্পর্কে 
পরের উপর অসহায়ভাবে একান্ত নির্ভরশীল ন! হয়ে নিজ শকজিতে যা 

করণীয় তা করার শিক্ষা দেওয়াকেই শিক্ষার একটি মূল সত্য বলে গ্রহণ 
করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকে শিক্ষার একটি প্রধান ভিভি বলে গ্রহণ 

করলেও বাস্তবে বুনিয়াদী বিষ্ভালয়সমূহে প্রত্যেকটি দ্থাস্থ্যসম্মত বিধান 
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পালন করা সন্তব হচ্ছে না। এই অক্ষমতার কারণ প্রধানতঃ ওটি 
(ক) অন্ঞতা, (খ) আধিক অনটন, (গ) সামাদ্দিক পরিবেশ। 
সমাঞ্জের বত'মান অবস্থার তৃতীয় কারণটি দুর করা সময়সাপেক্ষ। ছবিতীয় 
কারণটি দূ করা সম্পর্কে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ রাষ্ট্রের কাছে ভিক্ষার 

ঝুলি নিয়ে দীড়াবার চাইতে ভিন্ন। অথচ প্রয়োজনীয় সচেতনতাও 
সমাজে নেই এবং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোও অঙ্গুকুল নয়। 
অতএব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবতণন না হওয়া পর্যন্ত 

দ্বিতীয় কারণটিও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হবে না। কিন্তু প্রথম কারণটি 
বুনিয়াদী শিক্ষকরা নিজ চেষ্টায় দূরীভূত করতে পারেন । 

অজ্ঞতার বশবর্তা হয়ে শিশুর দেহ গঠনের জগত বছ গুরুতর বিষয়ে 

আমর! যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেই না। এবারে একূপ কয়েকটি বিষয়ের 
কথা আলোচনা করে আমর! এই প্রসঙ্গ শেষ করব £ 

(১) জলপাঁন £_-সাধারণতঃ শিশুর জলপানের উপর বিষ্তালয়ে 
কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রচুর জলপান করা শিশুর পক্ষে নিতাস্ত 
প্রয়োজন। তাছারা সর্বদাই সক্রিয় থাকে । এজগ্ভ এদের শরীর থেকে 
সর্বদাই বহুপরিমাণে জল, মূত্র, ঘাম ইত্যাদিরূপে বেরিয়ে যাচ্ছে--এই 
ক্ষতিপূরণ একান্ত আবস্তক ; নইলে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে খাস্ঠ 
দেছের সকল কোধগুলিতে পৌছাতে পারে না1 গ্রামের বাড়ীতে 
সাধারণতঃ যেভাবে জল রাখা হয় ও জলপানের ব্যবস্থা কর! হয় তা! 

মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বনহুরোগ আমাদের দেশে জলের মাধ্যমে 
ছড়িয়ে পড়ে। এজছ্য বিশুদ্ধ জল সংরক্ষণ ও পানের আদর্শ অভ্যাস 
গঠন করা! বিশেষভাবে প্রয়োজন । প্রতিদিন শিশু যেন বিদ্যালয়ে 

নিয়মিত সময়ে অন্ততঃ এক সের জল পান করে, সেটা দেখা দরকার। 

এজস্ঠ নির্দিষ্ট কয়েকটি সময় স্থির করে দেওয়া প্রয়োজন । শিশুরা 
এসব সময়ে সুশৃঙ্খল্ভাবে জলপান করবে। পাঁনীয় জল বিশুদ্ধ রাখ! ও 
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নুপৃঙ্ঘলভাঁবে সে জল পান করার মধ্য দিয়ে তাদের জ্ঞানলাতের কাজও 
নেহাৎ কম হবে না। 

(হ) মুক্ত আলো-বাতাস £__আমাদের চারপাশের আলো ও 
ুক্তবান্তু যে আমাদের কতবড় বন্ধু তা আমরা হয়ত কখনও গভীর ভাবে 
ভেবে দেখি না। ভোরের আলোর উত্তর বেগুনী রশ্মি, হুর্ধযালোকের 

ভিটামিন “ডি” হৃষ্টি করার ক্ষমতা আমরা অধিকাংশ সময় কেবলমাত্র 

আমাদের অজ্ঞতার জন্ঠ কাজে লাগাতে পারি না। এই আলো- 
বাতাসের মুক্ত চলাচলের পথ রুদ্ধ করেই গ্রামে আমরা নানা ব্যাধিকে 
নিমন্ত্রণ করে এসেছি । বাইরে যখন ুন্দর কূর্যযকরোজ্জল আকাশ আমরা 
তখন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কক্ষে আলো জালিয়ে জ্ঞানের সন্ধান করি, এতে 
খে স্বাস্থ্যের আলো নিবু নিবু হয়ে উঠে, সেদিকে আমাদের খেয়ালই 
থাকে না। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিষ্তালয়ে শিশু যেন সকাল বিকালে 
অন্ততঃ খানিকটা! সময় হুর্ধযালোকের নীচে মুক্ত বাতাসে খোলা গায় 

কাজ করার নুযোগ পায় এটা দেখা একান্ত কতব্য। 

আমাদের দেশে তরুচ্ছায়ায় গুরুমহাশয়ের পাঠশাঁল। বসত। স্বাস্থ্যের 

দিক থেকে আমাদের পাড়াশীয়ের বত্নান পাঠশালা, এমনকি কলকাতা 

সহরের পাকা কোঠাবাভীওয়ালা আধুনিক বিগ্ভালয়ের চাইতেওতা! অনেক 
বৈজ্ঞানিক ছিল। একেই তো আমাদের দেশে একগাদ! লোক বাড়ীতে 

ঠেসাঠেসি করে এক ঘরে ঘুমায় । তাতে আবার অধিকাংশ ঘরবাড়ীতে 

বাঘু চলাচলের যথেষ্ট সুব্যবস্থা থাকে না। আমাদের মনে রাখ! দরকার 

ষে বায়ুতে আমাদের শক্র অসংখ্য বীজাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে । বদ্ধ হাওয়ায় 

তার! আমাদের আক্রমণের সহজ সুযোগ পায়--খালা হাওয়ার শোতে 

তাঁরা ভেসে যায়, ছড়িয়ে পড়ে, আক্রমণের তীব্রতা কমে যায় । ম্থতরাং 

শিশুরা বদি বাড়ীতে বন্ধ ঘরে সারারাত ঘুমাবার পরেও বিদ্যালয়ের 
এঁদো কুঠুরীর বাইরে খানিকটা! সময় কাটাবার সুযোগ ন! পাঁয় তবে 
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তা! শিশুদের পক্ষে মারাত্বক হতে পারে। শিগুরা সহজেই' বীজাণুর 
আক্রমণে কাবু হয়ে পড়ে--খোল! হাওয়া! ওদের পক্ষে অতি বড় বন্ধু। 

নুতরাং পাঠশালার জগ্ত উপযুক্ত ঘর নেই বলে আলো-বাঁতাসহীন ঘরে 
বা নীচু নোংরা দাওয়ায় পাঠশালা! না করে এনজগ্ত খোল! জায়গা, 

নির্বাচন করা অনেক ভাল। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিবারের ছেলেমেয়ের! 
আসে--তাদের পকলে নীরোগ হবে, এমন কোন কথা নেই। অন্ততঃ 

শিশুদের মধ্যে পর্দিকাশিটা যথেষ্টই থাকে । বদ্ধ হাওয়ায় ঘরের মধ্যে 
এই রোগগুলির ছড়িয়ে পড়া খুবই সহজ। তাছাড়া অনেক ছেলে- 
মেয়ের নিশ্বাস থেকে ঘরের হাওয়া আর্বও উষ্ণ হয়ে ওঠে, শিশুদের 

স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই জিনিষটাও ক্ষতিকর ৷ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
হতাকাটা, ধুনাই করা ইত্যাদি কাজের জগ্ত খানিকটা সময় অপেক্ষা- 
কৃত কম হাওয়ায়, বন্ধ ঘরে বাধ্য হয়ে কাটাতে হয়, এরপর খোলা 
হাওয়া! গাঁয়ে লাগান একাস্ত আবশ্তক | 

(৩) স্ুনিদ্রার অভ্যাস £-- ঘুমানো সম্পর্কে আগেই বলেছি। 
ভাল দেহভঙ্গী এবং গতীরভাবে ঘুমান সুস্থ দেহের পক্ষে অপরিহার্ঘ। 

এই অভ্যাস ছোটবেল! থেকে গঠিত হওয়। প্রয়োজন । এজন্য বিষ্কালয়ে 
শিক্ষকের .তত্বাবধানে খানিকটা ঘুমানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত। 
অনেকে বলেন যে, শ্বল্প দিবানিদ্রীর ফলে শিশুরা রাত্রে গভীরতর 

তাবে ঘুমায় 
(৪) শিশুদের দেহ দ্রুত বুদ্ধি পায়। এই অবস্থায় যেকোন বাধা 

তার পক্ষে ক্ষতিকর। আঘাত বা অনুস্থতা এজস্ত শিশুর পক্ষে খুবই 

মারাক্সমাক। হঠাৎ যাতে শিশু আঘাত না পায় সেদিকে শিক্ষককে 

সর্বদা দৃষ্টি দিতে হয়। তাঁর খেলাধূলার জিনিষগুলি এমন হওয়া দরকার 
যাতে শিশুর ' হঠাৎ আহত হবার সম্ভাবনা! কম থাকে । বয়স্কদের 

প্রয়োজমের জিনিষগুলি শিশুর খেলার পক্ষে প্রায়ই মারাত্মক, সুতরাং , 
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সেগুলিকে একটু যদ করে রাখা দরকার । শিশুর খেলার জিনিষগুলিও 
যেন তার পক্ষে অতিবুহৎ না হয়। উচু ও বড় 'জিনিষ অনেক সময় 

মারাত্বক হতে পারে; কারণ, শিশু খেলার সময় প্রায়ই আত্মভোল হয়ে 
যায়। 

স্দিকাশি, পাচড়া ইত্যাদি সংক্রামক রোগ থেকে শিশুকে সযস্ধে 
রক্ষা করা দরকার । এজগ্য প্রাথমিক বিদ্বালয়ের শিক্ষকের প্রাথমিক 

চিকিৎস। সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্ষ। সংক্রমণের ভয় যেখানে আছে 

সেখানে সেই সব শিশুদের সম্পূর্ণ পূথক করে রাখা দরকার । হাম, সর্দি, 
ঘা! প্রস্ৃতি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া মান্র শিশুদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে 
তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক বর্গ 
পীচড়াঁ, দাদ, খোস ইত্যাদি দ্বার আক্রান্ত শিশুদের আলাদ। করে 
বসাবার ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। এই বয়সের শিশুদের প্রতিরোধ 
ক্ষমতা কম থাকে ) সুতরাং, রোগের আক্রমণ এ সময়ে প্রায়ই মারাত্বক 
হয়ে ওঠে। এজন্য পর্যাপ্ত সাবধানতা! একান্ত প্রয়োজনীয় । 

(৫) শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যের জগ্য তার মানসিক শাস্তি কম দায়ী 

নয়। মায়ের স্থান বিদ্যালয়ে শিক্ষককেই গ্রহণ করতে হয়। যদিশিশু 

বিদ্কালযে আননা বোধ না করে, যদি সম্পূর্ণ নিরাপত্তার, নির্ভয়তার 
মধ্যে না থাকে তবে সকল শিক্ষা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা! থাকবে। 

আমরা এখানে যে কয়েকটি ব্যবস্থার কথ! বললাম সেগুলি সাধারণ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করাও কঠিন নয়। সুতরাং, যতদিন না 
বুনিয়াদী শিক্ষা রাষ্্ীয় শিক্ষা ব্যবস্থারূপে সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হচ্ছে 
ততদিন সহজেই সাধারণ বিষ্ভালয়েও এই সকল ব্যবস্থার প্রবর্তন করে 
বুনিম্বাদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকে সহজসাধ্য করে তোলা! সম্ভব । 

ওনারা 
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দেহ, মন, আত্ম নিয়ে মানুষ । বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য এই সমগ্র মানুষের 
সর্বাীন বিকাশ। ইতিপূর্বে আমরা বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে দৈহিক স্বাস্ছের 
দিকে কি ভাবে মনোযোগ দেওয়! হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে আলোচনা 

করেছি') এবার আমরা! বুদ্ধির বিকাশের জগ্য বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে কি 
তাবে চেষ্টা কর! হয়ে থাকে, তার আলোচনা করব। 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা কাজের মানুষ হয়, একথা বুনিয়াদী 
শিক্ষার কঠোর সমালোচকরাও হ্বীকার ক'রে থাকেন। তাদের প্রধান 

অভিযোগ 'হচ্ছে এই যে, এখানে শিশুদের “লেখাপড়া” শেখার দিকে 
যথেষ্ট দুটি দেওয়া হয় না। অনেক বুনিয়াদী শিক্ষকের তিক্ত অভিজ্ঞতার 
কথ! জানি। তারা যখন গ্রামে গিয়ে কাজ দুরু করেছেন তখন 

এমনিতর কথা] তাঁরা অনেক শুনেছেন যে অভিভাবকের! তাদের 

ছেলেমেয়েদের মেথরের, কাটুনির বা! চাষীর কাজ করবার জদ্ শিক্ষা- 
লয়ে পাঠাবেন না; যদি মাষ্টারমশাই 'লেখাপড়া” শেখাতে চান তবে 
পাঠাতে পীরেন। 'বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের কাছ 
থেকে শুধু এই কল্পিত অপরাধের জন্য, শিক্ষার্থীদের নিয়ে গিয়ে গ্রাম্য 
বিগ্ভালয়ের অশিক্ষিত শিক্ষকের কাছে তাদের লেখাপড়া শিখতে দেওয়া 

হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়। এরকম অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক, 
সামাজিক বা অগ্ভাগ্ভ কারণ গৌণ) প্রধান কারণ বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে 
শিক্ষার্থীরা সবাই হৃতাকাটা, কষ ইত্যাদি কাজই মাত্র করে, লেখাপড়া 
যথেষ্ট শিখে না এই আশঙ্কা! ফলে যে ছেলে হয়ত সারাদিন মাঠে মাঠে 
ঘুরে, পথে বিপথে ধুলা কাদা মেখে নানাবিধ কুকীতি ক'রে লময় 
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কাটাতো তাকে যখন শ্রিক্ষক ন্েহের টানে শিক্ষালয়ে এনে হাজি করেন 

তারপর একটি মাস যেতে না যেতে হঠাৎ-সচেতন অভিভাবক এসে 
দাড়ান উদ্যত প্রশ্ন নিয়ে প্মাষ্টারমশাই আমার ছেলেকে তো হচ্ছুলে 
আনছে! কিন্তু লেখাপড়া সে তো শিখছেন! কিছ্ছুটি 1” নিরক্ষর গ্রাম- 
বাসীরা সন্দিপ্ধ হয়ে উঠে, ভাবে--বাবুদের যত স্কুল-কলেজ আর 
আমাদের জগ্ঠ বুনিয়াদী শিক্ষার ফ্যাক্ড়া, যাতে আমর! লেখাপড়া” 

শিখে মান্গষ না হতে পারি তাই ।” তারা ভাবে “লেখাপড়া” শেখার 
একমাত্র তীর্থ হচ্ছে আমাদের বতম্নান গ্কুল-কলেজগুলি ; আর কর্ম- 

প্রধান বুনিয়াদী শিক্ষালয়গুলি হচ্ছে তাঁদের ভুলিয়ে তাদের শিক্ষা সন্বন্ধীয় 
অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা মাত্র। সুতরাং তারা হুজুগে মত্ত 
ত্বদেশীওয়ালাদের এড়িয়ে অনিচ্ছুক ঘোড়ার মত ছুদর্শস্ব ছেলেকে 
গুরুমহ্াশয়ের কাছে পাঠায় বেত খেয়ে শাস্তশিষ্ট স্ববোধ বালক হবার 

ভন্ভ। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি গ্েহছায়াশীতল, ভ্রীড়াকৌতুক আকর্ষণীয় 
বুনিয়াদী শিক্ষালয় ছেড়ে শিশুকে একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে 

অগ্য খাতে ধারাঁপাঁত ধরে অর্থহীন কড়াকিয়া! গণ্ডাকিয়! দিনের পর দিন 

মুখস্থ করতে হচ্ছে। 
বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এমনিতর ধারণা যে কেবলমাত্র বুনিয়াদী 

শিক্ষার বিরোধী অথবা অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ তাও নয়, সাধারণভাবে আমরা ধাদের উচ্চশিক্ষিত বলতে 

পারি তেমন জনসাধারণ কেন, তেমন কংগ্রেসসেবী গঠনযুলক কর্মপন্থায় 
বহুলাংশে বিশ্বাসী, গান্ধীজীর বিশিষ্ট অন্রাগীদের মধ্যেও এমন ধারণা 
'রয়েছে। এই ধারণার ফলে, বুনিয়াদী শিক্ষার হুধ্যাতি এঁরা করেন_- 
কংগ্রেসের নীতি এবং নিদেশি প্রচার করতে হবে বলেই অথব] জন- 

সাধারণের জগত কমখরচে এ ছাড়া অগ্ক কোন রকম শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা সন্ভব নয় এই ভেবে, __বুলিয়াদী শিক্ষা একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি 
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 সম্ঘন্ধে নিঃসঙ্গেহ হয়ে নয় । এজসা অনেক-ক্ষেব্৫ে ধার! জনসাধারণের 

কাছে 'আবেদন করেন বুলিয়াদী বিস্ভালয় গড়ে ভুলতে, তাদের সম্ভান- 
সম্ভতিদের বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে, 
তারাই হয়ত নিজেদের ছেলেমেয়েদের সধত্বে ফ্ুল-কলেজের শিক্ষার মধ্য 

দিয্নে উচ্চশিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেন। 
অন্কদিকে যে শর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো হবে সেই শর্ষের মধ্যেও 

ভূত। বুনিয়াদী শিক্ষকদের কাছেও বহুক্ষেত্রে এই নৃতন শিক্ষার্দান- 
পদ্ধতির অর্থ স্পষ্ট নয়। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে গোড়ার দিকে 

শিক্ষাদান-পদ্ধতি নিয়ে হাশ্তকর আলোচনা হয়েছে । কেউ ব প্রশ্ন 

করেছেন,_-পহৃতাকাটার মধ্য দিয়ে সঙ্গীত শেখানো হবে কি কারে ।” 

কেউব! চরকার তেতর দিয়ে কতখানি সঙ্গীত শেখানো যায় তাঁরই গবেষ- 

পায় মত্ত হ'য়ে উঠেছেন। কেউ বা চরকার মাধ্যমে তারা চেনানোর সমস্ত 

নিয়ে অভিভূত হ"য়ে পড়েছেন) আবার কেউ বা চরকার চক্রটিকে তারার 
সঙ্গে তুলনা ক'রে সেই প্রসঙ্গে জ্যোতিবিজ্ঞানের স্ভুবতারণা করেছেন। 
সেই হাম্তকর প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি এখনও ঘটেনি । বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা'- 
দানের ভূত ঘাড় থেকে নামালে! কঠিন । ফলে, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, 
মাডৃভাবা ইত্যাদি বিষয়ের নামগুলিই শিক্ষকের কাছে প্রধান হয়ে 
থাকে । কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার হ্ত্রপাত করতে হবে 

বলেই অনেক ক্ষেত্রে একান্ত নিশ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াও হাতে নেওয়া, 

হয়। কোন কোন শিক্ষক একটা সামান্ মাত্র উপলক্ষ নিয়ে নিজের 

পাণ্ডিত্য শিক্ষার্থার উপর.উজার ক'রে দেবার চেষ্টী কয়েন ) আবার 
কেউ কেউ যাষ্তিক নিপুণতার দিকেই সযস্ত মনোযোগ নিবন্ধ করেন । 

বুনিয়াদী শিক্ষা ও বুনিয়া্দী শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে এই সকল ত্রাস্ত 
ধারণার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি খুবই ব্যাহত হয়েছে । আজ 
বুনিয়াদী শিক্ষা সরকারীভাবে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিণত হতে 

€ 
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ভলেছে। শ্রান্ত ধারণার ফলে, জনসাধারণের পক্ষে সাগ্রছে এই পদ্ধতিকে 
গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা যে সতাই একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা- 
পদ্ধতিকে জাতীয় শিক্ষারূপে গ্রহণ করছি, এ সম্পর্কে আমাদের 
নিঃসনোহ হওয়া প্রয়োজন । 

আমাদের দেশের সাধারণ স্কুল-কলেজে যে শিক্ষাদানপদ্ধতি 

প্রচলিত আছে তার ক্রটিবিচ্যুতি সম্বদ্ধে বেশী আলোচনা কর! 

নিশ্রম্বোজন। এ পদ্ধতি যে একাস্ত ক্রটিপূর্ণ, একথ! এই শিক্ষাব্যবস্থার 
কর্ণধাররাও স্বীকার করেন । শিক্ষ1-বিজ্ঞীনের দিক থেকে এই পদ্ধতির সর্ব- 

প্রধান জ্রথটি এই যে, এটা শিশুর শিখার পদ্ধতি নয়-_শিশুকে শেখানোর 

পদ্ধতি । এইবাবস্থায় শিশু প্রধান নয় ; শিশুর আগ্রহ, অনাগ্রহ, শিশুর 
প্রয়োন-অপ্রয়োজন, শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় 
ন1! পর্যন্ত) কতকগুলি অক্ষর আর সংখ্যার সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে 

আমাদের বিগ্াভ্যাস ভুরু হয়। শিশুর কাছে এই অক্ষর ও সংখ্যাগুলি 
একাস্তই অর্থহীন । ফলে, এগুলি শেখার ভগ শিশু নিজের মধ্যে কোন 

তাগিদ বোধ করে না। তাই জোর করে শেখাবার চেষ্টা করতে হয় 
আর শিশুর মনটাঁও সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার দিকে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে 

থাকে। তাগিদে আর শাস্তিতে মিলিয়ে অক্ষর পরিচয় শেষনা 

করতেই আসে অজ, "আম, 'িকা। 'বাকা”, কুবাক্য' প্রভৃতি 

নিশ্রয়োজনীয় শবের বিভীষিকাময় স্ত,প | অনেক শিশুরই বিস্তাত্যাসের 
আগ্রহট! টেনেটুনে এতখানি এসেই একেবারে নি£শেবে শেষ হয়ে যায়। 
সংখ্যার বেলাতেও তেমনি । শিশুকে ১,২,৩,৪ ইত্যার্দি চেনার পালা 
খানিকটা শেষ কবে অর্থহীন কড়াকিয়া গঞ্ডাকিয়া মুখস্থ করতে হুয়। 
সার! জীবনে যে, সব শির্খণ প্রয়োগ করার কোন সুযোগই জোটে না, 

তাঁরই অভ্যাসে শিশুবয়সের অনেকখানি মুল্যবান সময় নিরানন্দে কেটে 
যাক্। 
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যে ভিত্তির ওপর শিক্ষা দু হয়ে দাঁল! বাঁধে লে হচ্ছে আঁত্হ। 

'আমাদের বিদ্ালয়গুলিতে মুখস্থ করার ওপরই শ্রধানতঃ জোর দেওয়া 
হয়ে থাকে । আমরা সকলেই জালি যে, যে সম্পর্কে আমাদের 
কোন আই্রহ নেই তা সহজে মুখস্থ হতে চায় না আর হলেও দীর্ঘকাল 
মদে থাকে না। আগ্রহ না থাকলে মনোযোগ দেওয়] অসম্ভব হয়ে 

পড়ে, চঞ্চল মন বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ায় । বিষ্তালয়ে শিশু- 
দের বেলায় ঠিক এই জিনিষটিই ঘটে থাকে । যেহেতু পাঠ্যবস্বর কোন 
প্রয়োজনীয়তা শিশু নিজে বুঝতে পারে না এবং তাকে বুঝিতয় দেওয়া 

হয় ন1, সেজগ্য শিশু পাঠ আয়ত্ত করার জগ্য নিজের সর্বশক্তিকে নিয়োগ 

করার কোন প্রেরণ! পায় না, তার মন চঞ্চল হ'য়ে থাকে | ফলে পাঠ্য- 

পুস্তক ছেড়ে তার মন খেলার মাঠে, পুকুর ধারে, পথে পথে খুরে বেড়ায়, 

বিদ্ভালয় তার কাছে বন্দিশাল! হয়ে ওঠে। 

শিস্তর মধ্যে শেখার আগ্রহ নেই, একথা ভাবলে একাস্তই ভূল ভাবা 
হবে। জীবনের প্রথম তিন বৎসর শিশু নিজে নিজে যতটা শেখে সেটা 

বিচার করলে শিশুর শেখার আগ্রহ এবং শক্তির খানিকটা! পরিচয় পাওয়া 

যাবে। নবজাত শিশু বখন চোখ মেলে চারদিকে চায় তখন সবই তার 

'অপরিচিত। সেই নিরন্ধ, অজ্ঞতা থেকে আরম্ভ ক'রে শিশু তিন বৎসরের 
মধ্যে নিজের পরিবেশের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় ক'রে নেয়, নিজের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির ওপর কতৃত্ব স্থাপন ক'রে ফেলে । মাতৃভাষাতে 

নিজের মনের ভাব্প্রকাশের ক্ষমত| অজ'ল করে | এটা সম্ভব হয় শিশুর 

'পরিসীম আগ্রহ এবং সর্বেন্দ্রিয়কে যথাসাধ্য ব্যবহারের ফলে। যা! 

থেকে মাসীকে আলাদা করার জন্ত শিশু চোখ বন্ধ ক'রে মুখস্থ করতে 

বসে না) তার দৃষ্টি, স্পর্শ ও ঘ্রাণশক্তি, তার নানাবিধ প্রয়োজনে মা ও 

মালীর স্থান, এ সমস্তই তার মা ও মাসীকে চেনার উপাদান সংগ্রহ করে 
এবং এরই উপর ভিভি ক'রে শিশু নিজের সিদ্ধান্তে এসে পৌছে। 
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বিষ্ালয়ে প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা! শিশুকে এই স্বাভাবিক 
অবস্থা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আলি । শিক্ষা ব্যাপারে ভার আগ্রহ, তার 

শ্যেচ্ছাক্কত প্রচেষ্টার আমরা আর কোন মূল্য দেই না? আমরা-_বড়র1-- 
যে ছ্বিলিষ শিশুর শেখা উচিত ধ'লে মনে করি, তাই তাকে শিখতে বাধ্য 

করি। আমরা বলে থাকি যে, আমাদের ইন্দরিয়ের সামনে যে জিনিষ নেই 
তাকে চিন্তা করতে পারাই বুদ্ধির বিকাশের একটা, প্রধান লক্ষণ । 

এইখানেই মানুষ অন্ত জীবজন্ত থেকে আলাদা | বিষ্ভালয়ট! হচ্ছে 

সেই বুদ্ধির চাষের জন্ঘ কসরৎ করার স্থান। এটা ঠিক যে, কেবলমাত্র 
ইঞ্জিয়ের সামনে যা আছে সেইটুকুই যদি তাঁবি তবে আমাদের জ্ঞান ও 
বৃদ্ধিকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়। কিন্তু এই কারণে এর 
বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হবারও কোন যুক্তি থাকে না । সব গোলাপী 

গোলাপের গন্ধ ভারী মিষ্টি-আমরা যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই তখন 

সবগুলি গোলাপ নিশ্চয় আমাদের সামনে থাকে না । তাই ঝলে 

কোন গোলাপী গোলাপ না দেখে “গোলাপের গন্ধ অত্যন্ত মিষ্ট” এই 
কথা মুখস্ক করলেও শিক্ষা, একাস্তই কীচা থেকে যায়। মাছ্ষের চিন্তার 
ক্ষমতা মাকে ইন্্রিয়গ্রাহহ উপাদানের বিশ্লেষণ থেকে ইন্দ্রিয়াতীত 
সাধারণ তথ্বে উপনীত হবার শক্তি দেয় সত্য ) কিন্তু এজগ্য যদি আমরা 

ইঞ্জিয়ের ব্যবহার ত্বারা উপাদান সংগ্রহের কাজ ছেড়ে দেই তবে ভিত- 
ছাড়া ঘর গড়ার মত সেটা অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। আমাদের 

দেশের সাধারণ গুল-কলেজে আমরা এই অসম্ভব পথই বেছে নিয়েছি । 

আমরা তৃলে বাই যে, ইন্রিয়গ্রাহ্থ উপাদানকে বিশ্লেষণ ক'রে সাধারণ 
সিদ্ধান্তে পৌছানোর শক্তি অর্জন করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য; এই 

শক্তিই আমাদের স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা দেয়, এটাই শিক্ষার 
গোডার কথা । সাধারণ বিগ্ভালয়ে এই শক্তি বিকাশের উপায়ম্বরূপ 
শিশুর সক্রির অংশ গ্রহপকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা তাকে কতকগুলি খবর 
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এবং সিদ্ধান্ত মুখস্থ করতে বলি। এর ফলে কে!ন বিষয়ে নিজে বিটা 
বিশ্লেষণ ক'রে সিদ্ধান্তে পৌছবার শক্তি শিশু হারিয়ে ফেলে। জাগতে 
তথ্যের লংখ্যা অনস্ত। তার সবগুলিকে। এমনকি একান্ত প্রয়োজনীয় 

সবগুলিকেও মুখস্থ ক'রে রাখা সম্ভব নয়। অথচ প্রতি মুহূর্তেই আমাদের 
বিভিন্ন সমন্তার সন্গুখীন হতে হয় । সবগুলি সমন্তার সমাধান মুখস্থ ক'রে 
রাখতে পারলে এবং সেই অনুসারে কাক্ধ করতে পারলে আমাদের 
সমস্ত! খুব সহজ হয়ে যেত সন্দেহ নেই? কিন্তু বাস্তব জগতে তা 

ঘটা সন্ততব নয়। এখানেই আমাদের বিষ্লেষণ ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন 
এরকম সমস্তার সন্বু্থীন হয়ে মীমাংসা করতে পারব আশা করেই আমরা 
শিক্ষা গ্রহণ করি? কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, শিখি আমরা কেবল 

কতকগুলি তৈরী সমগ্তার তৈরী সমাধান মুখস্থ করতে ও স্থানে-অস্থানে 
উদ্গীরণ করতে--পাক্ষাৎভাবে সমশ্তার সন্বুখীন হয়ে ও তার সমাধান 
করার কৌশল শেখার সুযোগ আমাদের শিক্ষালয়ে জোটে ন!। 

শিক্ষককেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের এই সকল 'ক্রাট শিক্ষাবিদ্দের নজরে 
অনেক আগেই পড়েছে। অন্তান্ক দেশে এই সকল ত্রটি দুর করার 
চেষ্টাও চলেছে অনেক দিন ধরে। 

মন্ত্েসরী প্রথায় ধারা শিক্ষ! দিয়া থাকেন তাঁরা অসীম ধেধ্য নিক়ে 

অপেক্ষা ক'রে থাকেন শিশুর আগ্রহ স্থষ্ট হবার জন্ত। শিশুর আগ্রহ 
জন্মান মাত্র তারা সেই স্ুযোগর্টি গ্রহণ করেন এবং শিশু যাতে সেই 
মুহ্ূত্টির সদ্ধ্যবহার করে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করেন। কিন্ত এই 
মস্তেসরী বিদ্ভালয়গুলি কৃত্রিম জগৎ। বাস্তব জীবনে শিশুদের জস্ত 
আলাদ! রাজ্য কোথাও নেই, তাদের খেয়াল খুসীযত জগৎ চলেও না । 

বাস্তব পরিবারে বিভিন্ন বয়সের মানুষ এক সঙ্গে বাস করে, পরস্পরের 

মধ্যে একটা সামঞ্জন্ত স্থষ্ট্রি করতে হয় সকলকে । এ কথা সত্য ষে, 
শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সামঞ্জন্তক বিধানটা সহজতর হয়ে 
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উঠছে পারে । আকাল শিশুদের দিক থেকে আমরা কোন বিচীর 
করি না । বাড়ী বড়দের সম্পত্তি--তাদের ন্ুবিধা-অন্ৃবিধা, প্রয়োজন- 
অপ্রয়োজনে বাড়ীর সব কিছু পরিচালিত হয় | আমাদের এই অনুভূতির 
অভাব অশিক্ষা-প্রহৃত | 

প্রজেক্ট পদ্ধতি, ড্যালটন পদ্ধতি প্রভৃতিতে শিশুকে ক্রিয়াশীল ক'রে 

তোলার ব্যবস্থা কর! হয় এবং নিজের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েই 
শিশু এসব ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও শিশু যে 

সকল কাজ করে তা তার জীবনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। এ সকল 
পদ্ধতিতে যে সকল কাজ নির্বাচন করা হয় তা জীবনের তাগিদে কর! 
হয় না, শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবেই করা হয়। এ সকল ক্ষেত্রে 
কাজটা গৌণ, শিক্ষাই মুখ্য। পাঞ্জাবের অন্তর্গত মোগ! শিক্ষালয়ে 
তৃতীয় শ্রেণীর ছাব্রেরা একবার পোষ্ট অফিপ প্রজেক্ট নিয়েছিল । কি 

ভাবে কাজটি নির্বাচন ও সম্পর করা হয়েছিল নিয়লিখিত বর্ণনা থেকেই 
তা বোঝা যাবে। 

প্রথম দিন শিক্ষক ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা সার! বছর 

শ্রেণীর করণীয় হিসাবে কোন্ কাজ বেছে নিতে চায়। সেদিন তাদের 
চিন্তা করার অবসর দেওয়া হ'ল । পরদিন শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন 

তারা কি স্থির করেছে। কেউ বলে, গম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও বিশেষ 

জ্ঞান লাভ করতে চায়, কেউ বলে বাগান করতে এবং উৎপাদিত জব্য 

বিক্রী করতে চায়, কেউ বলে পোষ্ট অফিস খুলতে চায়। এরকম 

তাবে অনেকগুলি কাজের ফর্দ তৈরী ছল। কোন্ কাজ শ্রেণীর জন্ত 
বেছে নেওয়! হবে তা স্থির করার জগ্য বিতর্ক স্র হোল; প্রত্যেকেই 
নিজের প্রস্তাবিত কাজটি গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে যুক্তি দেখালে । 
দেখা গেল, প্রত্যেকেই যথেষ্ট ভেবেছে এধং গুছিয়ে বলতেও পেরেছে। 
এই বিতর্কের ফলে আত্সপ্রকাশের ক্ষমতা আরে! খানিকটা বাড়ল। 
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যারা পোষ্ট অফিস তৈরী করা হোক ব'লে প্রস্তাব করেছিল তাঁদের যুক্তি 
এত জুন্দর ও এত জোরাল হুল যে, শ্রেণী প্রায় সর্বসন্মতিক্রমে & কাজটিই 
বেছে নিল। তারপর সুরু হ'ল সত্যিকারের পোষ্ট অফিস গড়ার পালা । 
ছাত্ররা কাজে একেবারে মেতে উঠল । প্রথমেই পোষ্ট যাষ্টার ও অন্ান্ত 
কর্মী নির্বাচন কর! হ'ল! ঘরের নক্সা তৈরী করা, তেতবে বসে কাজ 

করার মত পোষ্ট অফিসের ঘর তৈরী করা, বিভিষ্ন সরঞ্জাম সংগ্রহ করা, 

সবই চলতে লাগল পুরোদমে । বিদ্তালয়ের জস্ত ডাকটিকিট বিক্রী করা, 
চিঠি ডাকে পাঠান, চিঠি বিজি করা, চাকর-বাঁকরদের অগ্ঠ চিঠি লিখে 
দেওয়া, হিসাব পত্র ঠিকঠাক ক'রে মেলান, বিভিন্ন কাজের জগ্ত ভাক- 

টিকিটের খরচ হিসাব ক'রে বের করা--সব কাজই ছেলের! নিজ্ছেরাঁই 

করল। এতে লেখা-পডার ও হিসাবের কাজ তাদের অনেকখানিই 
করতে হ'ল। এই লেখাপডা! বা হিসাবের কাজকে ছেলেরা শ্রম ব'লে 
তাবল না, আনন্দ আর খেলা বলেই গ্রহণ করল। কিন্তু এর তেতর 
দিয়ে পোষ্ট অফিস সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ওরা লাভ করল, বিভিন্ন 

স্থানের অবস্থান সম্বন্ধে যা জানল, হিসাবপত্র্র রাখা এবং পোষ্ট অফিসের 
কাজ সম্পর্কে যে শিক্ষা পেল, তার মুল্য অনেকথানি। মুখস্থ করতে 

হ'লে এতটা শেখান এত অল্প সময়ে কিছুতেই সম্ভব হোত না, আর সে 
শিক্ষা যে স্থায়ী এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালন্ধ হোত না, সে বিষয়ে 

সন্দেহের কোন কারণই নেই। 
এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই £--(ক) প্রথমতঃ এখানে 

শিশুর শিক্ষাটাই লক্ষ্য । আননোর মধ দিয়ে শিশু শিক্ষা অনেকখানি 

পেয়ে গেল, এটাই বড় কথা, কি কাজ সে করল তা মৃখ্য নয়। (খ) 
দ্বিতীয়তঃ ফাজটা এমন নয়, যা শেখা শিশুর জীবনের পক্ষে অপরিহার্ধ। 

শিশুর জীবনের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয় তাঁর সবটুকুর ব্যবস্থা এখানে 
সমাজ করেছে, তাই শিশুর শিক্ষালয় তাঁর খেলাঘর হতে পেরেছে এবং 
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শিশু সেখানে তার খেল! নিয়ে মগ্ধ থাকতে পেয়েছে । শিশুর কাজ 
এখানে উৎপাদনমূলক নয়, নেহাৎই তার খেলা । সন্গতিপক্ন বাবা- 
মা খ্বেষন শিশুকে সহজেই আব্বার করতে দিতে পারেন এবং সে 
আব্দার মেটাতেও পারেন, তেমনি এখানে সঙ্গতিপক্ন সমাজ শিশুকে 

তার খেয়াল মত খেল! নির্বাচন করতে দিয়েছে । 

শিশুকেন্ত্রিক রচনাত্মক শিক্ষার মুলসৃত্রের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষাদান 
পদ্ধতির আঙ্গিক অনেকট! এক হলেও কাজ নির্বাচন এবং দৃষ্টিওজীতে 
মূলগত পার্থক্য আছে। 

প্রথমতঃ শিশুকে আগ্রহশীল ক'রে শ্েচ্ছায় তাকে শিক্ষা গ্রহণ 

কার্ধে অংশ গ্রহণ করতে উদ্ধন্ধ করা! বুনিয়াদী শিক্ষারও লক্ষ্য; কিন্ত 
শিশুর আত্মকেন্ত্রিক খেয়ালকে বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রশ্রয় দেওয়া হয় লা। 

শিশু যদি শ্রাস্ত হ'য়ে পডে তবে তাকে বিশ্রাম দেওষা, ঘুমোঁবার 

স্থযোগ দেওয়! বুনিয়াদী শিক্ষক অবগ্ঠই কতধ্য ঝলে মনে করবেন? 

কিন্তু শিশু কাজ করতে চায় না, সুতরাং, সে একটু ঘুরবে, একটু বেড়াবে, 
তার মঞ্জি না হওয়া পর্ধস্ত তাঁকে কাজ দেওষা চলবে না, একথা বুনিয়াদী 
শিক্ষক স্বীকার করবেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিশু 

সাধারণতঃ কাজ করতেই চায়, কাজ করতে না চাওয়া তার পক্ষে 
অস্বাভাবিক ) আমরা আমাদের নৈষম্যপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা থেকেই 
কর্মবিমুখতা শিশু-মনে সংক্রামিত ক'রে থাকি। পারিপান্থিক অবস্থা 
ও সামাজিক বীতিব জন্ত শিশ্ত অনেক কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ 

করে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, আবর্জনা পরিষ্কার কর! ইত্যাদিকে আমর! 
হেয় কাজ বলে ভাবতে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছি, ফলে শিশুও এযনি 

ভাবে ভাবতে শেখে এবং এরই ফলে বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থা আরো 
ভাল ক'রে শেকড় ছডাবার সময় পায়। এক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষক 

অবপ্তই জোর ক'রে কাজটি শিক্ষার্থীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কতা 



বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ৭ 

সমাপন করবেন না! । শিক্ষককে নিজে কাছ ক'রে ক্গাফর্শ স্থাপন 

করতে হবে), দেহ, যুক্তি দিয়ে শিক্ষার্থীর আপ্তিকে স্তব্ধ করতে হবে, 
কাদের ফলাফল দেখিয়ে শিশুকে উদ্বদ্ধ করতে হবো। অস্তদিকে 
শিক্ষককে এ কথাও যনে রাখতে হবে যে, তিনি শিশুকে কেবলমাত্র 

তার খেয়াজের ওপর ছেড়েও দিতে পারেন না। ব্যক্জি ও সমাজের 

মঙ্গলের জঙ্ঘ যা কিছু কর! শিশুর সাধ্যায়ত্ত, ত| করতে শিক্ষার্থীকে 
প্রণোদিত করা, এমন কি প্রয়োজন হলে বাধ্য করাই বুনিয়াদী শিক্ষকের 
কাজ। আমাদের অনেক অনিচ্ছা অনত্যাস বা ভুল শিক্ষা প্রস্থত। 

_ এই কর্মবিমুখতা কেবলমাজ্র উপদেশ দিয়ে দুর করা যায় না, সক্রিয়- 
ভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই বিপরীত সংস্কার কেটে যায় । 

ঘ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে কাঁজ নিবাচন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী 
মূলতঃ ভিন্ন। কাজের অপরিহার্ধতাই এখানে কার নির্বা্নের প্রধান 
কারণ | বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে যে কাজ নেওয়া 

হয়ে থাকে, তা কেবল খেলা নয়, জীবন ও পরিবেশকে সত্যসত্যই 
স্ুন্ঘরতর করে তোলা এই কাজের লক্ষ্য । যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক 

পরিবেশের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, বুনিয়াদী শিক্ষালয় তারই 

একটা অঙ্গ । এইখানে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশু সতাকারের 

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে, সত্যিকারের 

সমস্তাগুলির সম্মু্বীন হবে এবং নিজের কাজ ও হৃষ্টিক্ষমতা দিয়ে এই 
পরিবেশ ও জীবনকে সুন্দরতর ক'রে তুঁলবে-এটাই বুনিয়াদী শিক্ষার 

লক্ষ্য। শিক্ষালয়ের সীমার মধ্যে শিক্ষকের তত্বাবধানে শিশু নিদ্ধের 

শক্তিকে আবিষ্কার করতে শুরু করে; সে জণিতে পারে যে, তারও 

করণীয় আছে, এখ্বর্ধরচনার শক্তি আছে, সমাজকে দান করার ক্ষমতা 

'আছে। 

এইখানে প্রশ্ন হতে পারে, যদি কাজের আকর্ষনীয়তাই শিক্ষার 
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ক্ষেত্রে কাজ নির্বাচনের কারণ না হয়, তবে যে আগ্রহ হ্ঙির জগ্ত 
কর্ষকেক্জিক শিক্ষার ব্যবস্থা, সে আগ্রহ হত হবে কি কয়ে? কাজ তো 
তখনই বোঝা, যখনই তা পরের হুকুমে করতে হয় । সারাদিন অফিসের 
ফাইল খেটে আমর! খেলার মাঠে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করি। বসে 

বসে ফাইল দেখা আমাদের কাছে বোঝা হয়ে যায়, আর ঘর্মাক্ত কলে- 

বরে বলের পিছনে ছুটাছুটি করা হয় বিশ্রাম । এর কারণ কি এই নয় থে, 
খেলি আমরা নিজের ম্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তা হয়ে, আর ফাইল দেখি 

জীবিকা সংগ্থানের অগ্য পরের হুকুমে ? শিক্ষালয়ে শিশুরা যদি নিজের 

অস্তরেধ প্রেরণায়, ভেতরকার তাগিদে কাজ বেছে না নেয় তবে তাতে 

আনদ পাবে কি ক'রে, সে কাজে তার আগ্রহ জন্মাবে কি ক'রে ? 

বুমিয়াদী বিগ্যালয়ে হুকুম দিয়ে কাজ করান হয়, একথা ঠিক নয়। 
বুনিয়ার্দী বিষ্ালয়ের আবহাওয়ায়, শিক্ষকের সাহ্চর্ধে ও আদর্শে শিশু 
স্বতঃস্ফৃর্ত ভাবেই কাজ করে । তবু কখনও কখনও শিশুদের খানিকটা 
বাধ্য করেও কাজ করাতে হুয়। এই অবস্থা সৃষ্ট হবার কারণ প্রধানতঃ 
ছুইটি। প্রথমতঃ, শিশুদের মন চঞ্চল । কোন একটা বিষয়ে সাধারণতঃ 

এরা দীর্ঘকাল মনঃসংযোগ করতে পারে না। কিন্তু চঞ্চলতাকে 

কেবলমাত্র প্রশ্রয় দিলে শিক্ষা ব্যাহত হয়। এজগ্য অতি ধীরে ধীরে 
হলেও এই চঞ্চলতাকে ব্যাহত করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্ত্মান 

সমাজের সংক্রমণে শিশু কর্মকু্, শ্রমবিমুখ ও আত্মকেন্ত্রিক হয়। 

শিশুর "মধ্যে এই শ্রমকুঠ্ঠ দেহ-সচেতনতা! তার পশুত্বের প্রকাশ ; একে 

অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। শিশু অলেক 

ক্ষেত্রেই প্রথম প্রথম কাঁজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে দৈহিক 
আরামের অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে যাবে এ্রই ভয়ে । এটা শিশুর ভেতরকার 
মনুষ্যত্বের প্রকৃত চেহার| নয়, ওটা তার মধ্যকার পশুত্বের খাদ। 
আমরা জানি যে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে দৈছিক কাজকে এড়িয়ে যাবার 
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যোগ আমরা যেখানে পাই, সেখানে এই ভয় চিরকাল আমাদের 
কাবু ক'রে রাখে, আমাদের মহ্যাত্বের বিকাশে বাঁধ! দেয় | এরই ফলে 
শীতের রাতে আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ . পেয়েও লেপের তল৷ ছাড়তে 
ছবে এই ভয়ে জরের দোহাই দিতে আমাদের বাধে না। ছুন্তরাং, 
শিশুর দেহ-সচেতন মনের বিচারে আকর্ষণীয় নয় বলে আমরা যদি 

একান্ত করণীয় কাজকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ তাদের দিই, তবে 
তাদের এই পকু-প্রকৃতিকেই প্রশ্রয় দেওয়। হবে । 

আপাতদৃষ্টিতে পরিশ্রমসাপেক্ষ বলে যে কাজ করতে আমরা 
ধিধাবোধ করি, তেমন কাজও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যদ্দি তার মধ্য দিয়ে 

আমাদের হজনীশক্তির বিকাশ ঘটে, তার মধ্য দিয়ে আমরা আনলোর 

খোরাক পদে পদে পাই। এই আননোর শ্বাদ লাভ করলে পরিশ্রম 

আর ছুঃখ থাকে ন!। এর দৃষ্াস্ত আমর! পাই শিল্পীর জীবনে, বিজ্ঞানীর 
জীবনে । প্রকাও চুল্লীর সামনে দাড়িয়ে প্রচণ্ড উভাপের মধ্যে বিজ্ঞানী 
নৃতনের সন্ধানে মগ্ন হয়ে থাকেন, উঠ্র হুর্গক্ধের মধো রাশি রাশি টেষ্ট- 

টিউব নিয়ে রাসায়নিক তার জীবন কাটিয়ে দেন, হাতুড়ী-বাটালী নিয়ে 
শিল্পী অক্লাস্তভাবে স্বপ্নকে রূপ দিয়ে চলেন। এ সম্ভব হয় আননোর 

রসে মন পুষ্ট হয়ে থাকে বলে। 

আমাদের জীবনের জগ্ভ সব চাইতে অপরিহার্ষ হচ্ছে তিনটি 

জিনিষ--অলপ, বন্, বাসস্থান । সমাঁজে অভাব রয়েছে তিন্রেই, এদের 

নুদরতর করার সুযোগ রয়েছে অনন্ত) বুদ্ধিযুক্ত গ্রচেষ্টা হ্বার! আমরা 
এ সকল সমস্তার সমাধান ক'রে আমাদের পরিবেশকে হুন্দরতর ক'রে 
তুলতে পারি। একা পরিশ্রমসাধ্য সন্দেহ নেই; কিন্ত যেহেতু 
এখানে সৃষ্টির শ্বযোগ, নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করার শ্ুযোগ 

রয়েছে অনস্ত, সেজস্ত একাজে মগ্ন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক । নিজের 

পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষার গোঁড়া” 
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পত্তন। হম, এই পরিবেশ সম্পর্কে তার আকুল আগ্রহ থাকে বলেই 
প্রকৃতির হাতে শিশুর প্রথম পাঠ গ্রহণের কাজ এত ক্রুত হয়। আজ- 

কাল সাধারণ বিগ্তালয়ে শিশুকে এই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচি 
ক'রে আনা হয়। ফলে নিজের শ্রেষ্ঠ ভালবাসার ধন থেকে বিচ্ছি্র 
ছলে যেমন একটা নিষ্পৃহ ভাব আসে, শিশ্তর মধ্যেও তেমনি একট! 
ভাবের শ্ছৃট্টি হয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুকে আবার প্রকৃতির সঙ্গে 

যোগাযোগ স্থাপনের নুযোগ দেওয়! হয়) নিজের পরিবেশকে 

সুন্দরতর ক'রে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যদিও বা শিশু প্রথমে 

কোন ক্ষেত্রে একটু দ্বিধা করে, তবু একবার কাজ সুরু করলে নিজের 
শক্তিকে সফলভাবে প্রয়োগ করার, নিদ্ধের শৃষ্টি-ক্ষমতাকে একবার 

প্রত্যক্ষ করার দ্ুষোগ পেলে, কাজের মধ্যে একেবারে মগ্ন হয়ে যায়। 

এজন বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে অন্ন, বস্ত্র এবং গৃছ ও সরঞ্জামবিষয়ক শিল্পকেই 
যূল শিল্প ব'লে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সৌধীন শিল্পকে সেখানে প্রধান 
আমন দেওয়া হয় না। 



শিশুর মানসিক বিকাশ-_ 
বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের অর্থ 

শিশুমনের বিকাশের পক্ষে কাজের প্রয়োক্ষনীয়ত! কতখানি, ত৷ 

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। শিক্ষার মাধ্যম হিলাবে কাঙ্জের 
প্রয়োজনীয়তা অগ্তাস্ শিক্ষায় অগ্রসর দেশের লোকরা স্বীকার করেন। 

এই দিক থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা যে কাজের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে; 

তাতে নূতনত্ব কিছু নেই । কিন্ত বুনিয়াদী শিক্ষায় যে দৃষ্টিতী নিয়ে 
কাজ নিবাচন কর! হয়, সে সম্বন্ধে জনসাধারণ, এমন কি বিশিষ্ট শিক্ষা- 

বিদ্দের মনেও একাস্ত ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাছাড়া আমাদের দেশে 

এখনও, অন্যান্ত দেশে বহুদিন পরিত্যক্ত মুখস্থ করাকেই বিষ্ালয়ের মুখ্য 
লক্ষ্য বলে চিন্তা করার ব্যবস্থা রয়ে গেছে । হঠাৎ এই ব্যবস্থার ব্যতি- 
ক্রমকে আমরা সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারি না। সবৌপরি 

আমাদের দেশের শিক্ষাপ্বযবস্থা সাধারণের জগ্ঠ নয়__বিশেষ শ্রেণীর জন্য । 

এই বিশেষ শ্রেণীর কৌলীগ্চের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে কাজ-_বিশেষতঃ 
কঠিন পরিশ্রমসাধ্য দৈহিক কাজ-না করা । এজগ্ঠ বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে 

নির্বাচিত কাজের প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা 

বিশেষ বিভৃষ্জার ভাব দেখা যাচ্ছে। এই সকল কারণে আমরা 
বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধের্্যের সহিত নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে 

পারছি না। এ প্রবন্ধে বুনিয়াদী শিক্ষায় কি কি কাজ কেন নিধাচন 

কর! হয় এবং শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পথে শিক্ষার 'দৃিকোণ থেকে 

এই কাজগুলির মূল্য কতথানি সে সম্বন্ধে আলোচনা! করার চেষ্টা কবা 
হয়েছে । 
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কাঞছ্জের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যে মনোবিজ্ঞানসম্মত একথা 

আজকাল আর কেউ অন্থীকার করেন না ।* আমাদের দেশে শিশুরা 
আজও ধারী বকের মত শ্রেণীতে বলে থাকে এবং শিক্ষক- ভীর্ণ-অজীর, 

ভক্ষ্য-অভক্ষ্য তথ্য পরিবেশন করে যান সত্য; কিন্ত এটা যে একান্ত 
অকেজো রীতি, সেটা শিক্ষায় অগ্রসর সকল দেশই উপলদ্ধি করেছে । 

মানুষের ইতিহাসের প্রথম পাতা থেকে যদি আমরা উদ্টে দেখি, তবে 
দেখতে পাবে যে, মাছুষের ইতিহাসে তার শিল্পনিপুণতাই, তার জয়- 
যাত্রার সোপান রচনা করেছে। পৃথিবীতে মাচ্ছষই একমাত্র জীব যে তার 
ছাতছটোকে চলাফেরার কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে তাদের শিল্প- 
সুষ্টির কাজে লাগাতে পেরেছে। মান্য তার অভ্ভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 

প্রকৃতির এক কঠোর পরীক্ষার সন্মথীন হয়েছিল । নিদারুণ শীত আর 

হিং্র জানোয়ারে ঘের! নিষ্ঠুর পৃথিবী) তার মধ্যে মানুষ এসে যখন 
দীভাল, তখন সে সর্ব কনিষ্ঠ, সবচাইতে হূর্বল। বেঁচে থাকার জগ্ 

মান্থধকে তখন সর্বক্ষণ যুদ্ধ করতে হয়েছে তার চাইতে শত শত গুণ 
শক্তিশালী হিং জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচরদের সঙ্গে । ক্ষুপ্র 
মানুষের সহায় ছিল তখন শুধু তার ছুটি হাত আর সেই হাতকে বুদ্ধি- 

যুক্ততাবে কাঁজে লাগাবাঁর উপযুক্ত বুদ্ধি আর ইচ্ছা। তাই দিয়ে 
মানুষ হ্ষ্টি করেছে নৃতন নূতন কৌশল, নৃতন নূতন অন্ত্র। এই শিল্প- 
কৃষ্টির মধ্য দিয়েই মানুষ প্রস্তরযুগ পেরিয়ে ধাতুর সন্ধান করলে, 
নুতন নৃতন অস্ত্রে সুরক্ষিত করল নিজকে, নব নব আচ্ছাদন তৈরী 

করে প্রকৃতির শীত গ্রীশ্ষের খামখেয়ালী খেলার মধ্যেও টিকে রইল-- 
অন্ত সব প্রকাণ্ড জানোয়ারের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না । বস্ততঃপক্ষে, 
আদিমকালের এট মাুষদের সম্বন্ধে যতটুকু আমরা জানি, কালের 
গর্ভে যতটুকু ইতিহাসের ইঙ্গিত তারা রেখে গেছে, তা চলাফেরার কাজ 
থেকে প্তমুক্ত বাছু ছ*টির বিশ্ময়কর শিল্পনথাষটির নিদর্শন, এই নিদর্শল- 
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গুলি খুঁটিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই, কি করে তারা এগিয়ে 
গেছে তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের দিকে, কি করে প্রত্যেকটি নুতন 
শিল্প্ত্রির সঙ্গে তারা উন্নত করেছে তাদের যন্ত্রপাতি, তাদের রচনা” 
কৌশল $ কি করে ধাপে ধাপে নব নৰ জ্জনীক্ষমতার উদ্মোষের সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের ধারণা, পরিকল্পনা, প্রয়োগকৌশল প্রভৃতির বিকাশ 
সাধিত হয়েছে। 

অন্তদিকে ইতিহাসের অক্কে অঙ্কে আমরা দেখতে পাই হৃতগৌরব 
জাতির সম্মানের আসন থেকে শ্ঘলনের কাহিনী । সে কাহিনীর মূল কথা 
হচ্ছে জাতির সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ, কর্ষের সঙ্গে চিন্তার অসহযোগ । 
গ্রীসের, রোমের, মোগলের ইতিহাসে আমাদের বক্তব্যের জাজল্যমান 
সাক্ষা মিলবে । ছূর্দাস্ত জাত ছিল এরা, নিজেদের বাছবল, নিজেদের 

কর্ষশক্তির ওপর ছিল এদের অগাধ বিশ্বাস, ছূর্বার গতিতে এর! দিশ্থিজয় 

করলে, নব নব আবিষ্কারে এরা দিল বিশ্বের দৃষ্টি ধাধিয়ে। কিন্ত 
যখন কর্মের শোতে এলো! ভাটা, নিজেদের বাহু ছুটিকে বিশ্রাম 
দেবার আশায় যে দিন এরা ক্রীতদাসদের কাঁধের 'উপর ভর করল, 

বিলাসের প্রবাহে লাগল উজানের ধান্কা--তেসে গেল সরল জীবন, 

আত্মশক্তির উপর অকুঞ্ঠ নির্ভর, সেদিন কাজকে এর! তুচ্ছ করল, 
রুদ্ধ হলে! নূতন হৃষ্টির প্রেরণা--সঙ্গে সঙ্গে বিশাল রাজপাট, বিরাট 

অহঙ্কার যুহূর্তে শরতের ফেনশুত্র মেঘের মত মিলিয়ে গেল । 
প্রশ্ন ওঠে আজ যার! কাজ করছে--মেথর, কামার, মুচি, তাঁতি, 

চাষী--এদের মধ্যে বিকাশের লক্ষণ কই? এ হলো মর! গাঙ্গের আর 
এক তীর। বুদ্ধির সঙ্গে কাছের বিচ্ছেদ ঘটেছে এখানেও ) তাই 

কাজ আর এগিয়ে চলছে না । বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য কাজকে 

উন্মেষশালিনী বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া, বুদ্ধিকে কর্মময় করে 

ফলপ্র্ন করে ভোলা । বুদ্ধিহীন কাজ অন্ধ, আর কর্মহীন বুদ্ধি নিক্ষল। 
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রান্রেও গাছের পাতায় পত্রহরিৎ থাকে আর বাঁতাসে থাকে অঙ্গারান্ন 

ৰাম্প, কিন্তু গাছে পাতা থাকে ঘুমিয়ে, গাছের খাবার তৈরীর কাজ 
থাকে বন্ধ; ভোরের সুর্ধ্যালোকের সোণার কাঠির ছ্রোয়া পেকে, 

পাতা জেগে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে, খান্ভের ভাগার ভরে উঠতে থাকে । 
এমনি সম্পর্ক কাজ আর বুদ্ধির মধ্যে, জীবনের পটভূমিতে যতক্ষণ ন! 
এরা একীভূত হয় ততক্ষণ তারা থাকে বন্ধ্যা । আমাদের মধ্যে কাজের 
তার যাদের ওপর তার! কাজ করে যন্ত্রের মত; চিন্তা করবার মত 

শিক্ষা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করে রেখেছি । ফলে মেথর পাঁচশ" 

বছর আগেও যেমন করে ময়লা পরিফাঁর করত, আজও তেমনি করেই 
কাজ করছে, তাতে প্রগতির কোন চিন্ধ দেখা গেল না। 

কাজ আর চিন্তা আমাদের জীবনীশক্তির প্রকাশের দুইটি ধার! 
মাত্র। ব্যক্তি আর পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নিতাই নানা 

সমস্তার উদ্তব হচ্ছে। তাদের সমাধান চেষ্টা থেকেই চিন্তা, আর কাজ 
সেই চিস্তারই রূপায়ন। ক্রিয়াশীলতা মাচ্ছষের জীবনের লক্ষণ, এ 

আমাদের তেতরকার শক্তির স্বপ্রকাশ। প্রকাশের পথ না পেলে 
এই শক্তি একট অস্বস্তিকর অবস্থার স্থষ্ট্রি করে । কেটলীতে যখন জল 

ফুটতে থাকে তখন বাম্প বেরিয়ে যাবার জন্ত কোন না কোন পথ 

চাই-ই, যাতে কেটলীর ভেতর অতিরিক্ত চাপ না জমে ওঠে। পথ 
যদ্দি না থাকে তবে বাম্প বিপথেই পথ করে নেয়। আমাদের জীবনী- 
শক্তির বেলাতেও এটা সত্যি। ম্বতঃস্যৃর্ত শক্তির প্রাবল্যে শিশু ছটফট 

করে বেড়ায়। কেবলমাত্র চিন্তার মধ্য দিয়ে এই শক্তির সবটুকু 
ব্যয় করা শিশু কেন, যে কোন সাধারণ লোকের শক্তির সীমার বাইরে । 

সুতরাং, দৈহিক প্রকাশের সদর দরজা রুদ্ধ করে দিলে এ শক্তি খিড়কী 
দরজ! দিয়ে গোপনে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর অধিকাংশ কুফাজের 

কারণ আমরা, বড়রাই স্থষ্টি করি শিশুর আত্মপ্রকাশের সহজ পথ রুদ্ধ 
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করে দিয়ে। সাধারণতঃ ধ্বংসাত্ক কাছ শিশু করতে চায় না, টির 
মধ্যে এরা অধিকতর আনন! পায়, এর মধ্য দিয়ে তাদের আত্মতৃপ্ডরির 

হ্যোগ জোটে । নিজের ভেতরকার শক্তিকে রূপ দেবার পথ পেলেই 
শিশ্তর আগ্রহ জন্মে; এই আগ্রহই হুচ্ছে সকল শিক্ষার মূল কথা । 
'আগ্রহ যদি না থাকে তবে আমরা! কোন জিনিষ শিখতে পারি না, আর 

যদিও শিখি, তবু আমরা তা সহজেই তুলে যাই? কারণ, যাতে আমাদের 

আগ্রহ নাই, আমাদের অবচেতন মন তাকে ভূলে যেতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, 
যাতে আমাদের আগ্রহ নাই, তা যদি আমাদের জোর করে শেখানো 
হয়, তবে তার ওপর আমাদের একটা বিরাগ জন্মে এবং এই বিরাগ 
জন্মানোর ফলে এমন মানসিক অবস্থার হ্যহি হতে পারে, যার 
জন্ত একটা আকর্ষণীয় বস্তও আমাদের কাছে একাস্ত বিতৃষ্কার 

বিষয় হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্কে বিরাগ এই 
কারণজনিত। কেবলমাত্র সংখ্যা অথবা অন্ক শিশুর কাছে অর্থহীন। 

জোর করে শিশুকে মুখস্থ করতে দেওয়ার ফলে শিশু অস্ষের প্রতি 
বীতরাগ হয়ে ওঠে এবং পরে চেষ্টা করেও অন্ক শিখতে পারে না। 

অথচ কাঁজ করতে গেলে হিসাব করা একান্ত প্রয়োজন এবং সেই 
প্রয়োজনের তাগিদে শিশু সাগ্রহে অঙ্ক শিখে নেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বল যেতে পারে, শিশু আজ কত তার সুতা কেটেছে, গত কাল থেকে 

আজ বেশী কেটেছে না কম কেটেছে, এটা ভাল করে জানার কৌতুহল 
তার খুবই বেশী। অথচ এই তথ্যটুকু জানবার জন্ত সংখ্যা ও হিসাৰ 

জান] অপরিহার্ধ্য । অগ্যদিকে যদি জোর করে এই কাজটাই শিশুকে 
দিয়ে করাতে হয় তবে ক্রমশঃ তার বিতৃষ্ণা বাড়বে এবং ফলে গুণতে 

বা! হিসাব করতে শেখা তার পক্ষে কঠিনতর হয়ে উঠবে । এজছ্ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজই শিশুর প্রধান 
উৎস হওয়া উচিত। 

ভু 
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কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত বলেও বারা স্বীকার করেন 

'তীরাঁও প্রশ্ন করেন যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি শিল্পকার্ধা শেখান হয় 

কেন? ষ্ঠীরা বলেন যে, একটি শিল্পকর্ধৃকে কেন্ত্র করে সকল শিক্ষা 
দেওয়া চলে না এবং বুনিয়ার্দী বিগ্ালয়ে একটি মাক্র শিল্পকে কেন্্র 

করে শিক্ষা দেওয়া! হয় বলে শিক্ষা! অপুর্ণ থেকে যায়| 
বুনিষ্নাদী শিক্ষা সম্পর্কে এই অভিযোগ কর! ঠিক নয়। আমার 

মনে হয়, বুনিয়াদী শিক্ষার কাজের সঙ্ন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই এই সমা- 
লোচনার কাঁরণ। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য নূতন শৌবণহীন সমাজ 
গড়ে তোলা । এমন সমাজের নাগরিকই বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে 

গড়ে তোলার চেষ্টা কর! হয় । যে সমাজ-ব্যবস্থায় শক্তি সংহত হয় একটি 
কেন্দ্রে, সে বাবস্থায় অসহায় পরনির্ভরতা অবশ্ঠন্তাবী, সেখানে শোষণ 

থাকতে বাধ্য। কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা শোবণহীন সমাজ 

গড়তে অক্ষম । আমাদের প্রত্যেকের ভোট দেবার অধিকার থাকতে 

পারে; কিন্ত যদি আর্থিক পরনির্ভরতা অনপসরণীয় হয় তবে সে 
অধিকার ব্যবহার করার নিরপেক্ষ স্থযোগ জোটে না। ন্তরাং, 

শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজের জগ্য কেবল রাজনৈতিক নয়, আর্থিক 
স্বাতন্র্যও অপরিহার্য । কিন্ত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
থাকলেও পরিপুর্ণ শ্বরাজ্য না থাক! সম্ভব যদি আমাদের নৈতিক 
শ্বাধীনতাবোধ না থাকে । কোন দুইটি মানব একই রকমের নয়। 

মানুষের শক্তি ও প্রতিভার এই বৈচিত্র্য ও অসাম্য অনম্্ীকার্ধ্য। যতই 
না কেন আমর! গণতন্ত্র রক্ষা করার জগ্য নিরন্ধ মন্দির গড়ে তুলি, তাতে 

ছিত্রপথ থাকবেই ) বুদ্ধিমান ধীর তাঁরা খুঁজে বের করতে পারবেনই 
কোন না| কোন ফাক। এজস্ভ অসম মাচ্ছষের সমাজে যদ্দি সাম্য- 

ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হয় তবে কেবলমান্র প্রাচীর গড়ে বিপদের 

আশঙ্কাকে এড়াঁবাঁর চেষ্টা করলে চলবে লা। চাদ সওদাগরের লোহার 
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মন্দিরেও কালনাপ্ের ঢোকার মত ফাক থাকে । এমনি বিপদ এড়াতে 

গেলে প্রয়োজন হাদয়ের পরিবর্তনের | শ্ুতরাং, এ আদর্শ সমাজ গড়ে 

তুলতে হলে প্রয়োজন এমন শিক্ষার, যে শিক্ষা পরের পরিশ্রমের ফল 
ভোগ করাকে ত্বণ! করতে শেখাবে, যে শিক্ষা! শেখাবে শ্রমকে মর্ধ্যাদ! 

দিতে, নিজে উৎপাদন করে অক্পগ্রইণ করাকে সম্মান করতে । 

বুনিয়াদী' শিক্ষায় সেজগ্ভ এমন কাজ বেছে নেওয়া হয়, যাতে 
শিশুকে নিজের জীবনের অপরিহার্ধ্য কাজগুলির জগ্য অদ্যের ওপর 

অসহায়ভাবে নির্ভরশীল হতে না হয়, যাতে নিজের জীবননির্বাছের 
জন্য সে যেন না কখনো! পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। 

আমাদের জীবনের তিনটি অপরিহার্ধ্য জিনিষ হচ্ছে অন্ন, বস্তা ও বাসস্থান। 
শিশুকে যদি শোষণকে ত্বণা করতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরোপজীবী 

হয়ে না থাকার ক্ষমত1 অঞ্জন করতে হয় তবে এই তিনটি বিষয়ে তার 

স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন । এই তিনটি মূল কাজকে 
বিশ্লেবণ করলে নিম্নলিখিত রূপ নেবে £ অন্ন £ (ক) থাগ্ভ উৎপাদন, (থ) 
খাগ্ভ সংরক্ষণ, গে) রন্ধন, ঘে) বণ্টন, (ও ভোজন । বন্ত্রঃ কে) তুলা 

উৎপাদন, থে) স্কতাকাটা, (গ) বন্ত্রবয়ন, (ঘ) রঞ্জন 3 বাসস্থান £ (১) 

সরঞ্জামাদি প্রস্ততকরণ, (১) বাসস্থান রচনা । এই কাজগুলির মধ্যে 

প্রথম চার শ্রেণীতে বাগানের কাজ ও খাস সম্পকিত অন্ত কাজগুলি, 
কুতাকাটা এবং সরঞ্জাম তৈরীর সহজ কাজগুলি আবশ্থিকতাবে শিক্ষা 

দেওয়া হয়ে থাকে এবং ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণীতে কৃষি, বন্ত্রবয়ন ও রঞ্জন 

এবং সরঞ্জাম তৈরীর কঠিনতর কাজের মধ্যে যে-কোন একটিকে 

বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।" জীবনের বুনিয়াদ এই ব্রিবিধ কাজের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই এই কাজগুলিকে বেছে নেওয়া হয়-_-কেবলমাত্র 
কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়! হবে বলেই নয়। অনেকে প্রশ্ন করে 
থাকেন-_কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদি কাজ তো শিক্ষার মাধ্যম 
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হবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত তবে তেমন কাজ নেওয়] হয় না কেন? 
এ প্রশ্নের উত্তর আংশিকভাবে উপরেই দেওয়! হয়েছে । বুনিয়াদী 

শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্য কাজ বেছে নেবার মানে হচ্ছে জীবনে সেই 
কাজের অপরিহাধ্যতা | তবে জীবনের পক্ষে যে সকল কাজ অপরিহার্য 

সেগুলির ব্যাণ্তিও অসাধারণ এবং অগ্ঠান্ত শিল্প সে সব কাজের মধ্যে 

ওতপ্রোততাবে থাকে । স্তরাং কাঠের কাজ চামড়ার কাজ 

ইত্যাদিকে মূল শিল্প হিসাবে ন! নিলেও বস্ত্র বয়ন বা! কৃষির কাজ শিখতে 
গেলে কাঠ ও ধাতুর কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদি আপনি এসে যায়, 
সরঞ্জাম রচনার বেলাতে তো! আসেই। অন্নবস্ত্র হলো শিল্পজগতে সুর্ধ্যের 
মত । অন্তান্ত কুটিরশিল্পগুলি এই মুল কাজগুলিকে কেন্ত্র করে চিরকালই 
ঘোরাঘুরি করছে। 

কিন্ত যদিচ উপরোল্লিখিত তিনটি কাজ জৈবজীবনের জগ্য পর্ধ্যাপ্ত 
তবুও মনুষ্যত্বের পূর্ণতার দিক থেকে এ তিনটি কাজ মাত্র শেখা যথেষ্ট 
নয় । অন্ন-বস্ত্র-বাসম্থানের সংস্থান হলে মানব বেঁচে থাকতে পারে সন্দেহ 

নাই) কিন্তু কেবলমাত্র ওতে মান্ছষের মনুষ্যত্ব ক্ষু্ হয়। এভস্ত 

বুনিয়াদী বি্ভালয়ে আরে! তিনটি কাজকে অত্যাবশ্তক বলে গণ্য করা 
হয়ে থাকে । এ কাজগুলি হচ্ছে £ (ক) সাফাই, (খ) আরোগ্য, (গ) 
সমাজজীবন পরিচালনা । সাফাই বলতে বোঝা যায় কুশ্রীতাকে 
ধবংল করা এবং সৌনাধ্য হ্থষ্টি করা। আরোগ্য হচ্ছে রোগের 

প্রতিরোধ ও প্রতিকার । সমাজজীবন পরিচালনার মধ্যে রয়েছে 

আত্মসংযম এবং সমবেততাবে নিয়মান্নবর্তী হয়ে কাজ করা। "শুধু 
ছুটি অগ্ন খুটি” মানুষের জীবনের চরিতার্থতা আসে নী । তার ভেতর 
যে বৃহত্বের সংকেত রয়েছে তাকে সার্থক করতে হলে তাকে আত্ম- 

নিয়োগ করতে হয় পৃথিবীকে সুশরতর করে তোলার কাজে । 
সুতরাং বুনিয়াদী বিস্তালয়ে কেবলমাব্র একটি শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা 
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দেওয়৷ হয়ে থাকে, এই অতিযোগ একাস্তই ভিত্তিহীন । বুনিয়াদী 
বিদ্ভালয়ে (ক) সাফাই, খে) আরোগ্য, গে) সামাজিক কাজ, (ঘ) 
বাগানের কাজ ও খাগ্ভ সম্বন্ধীয় অন্তাগ্ভ কাজ, ডে) ফুত। কাটী, (5) সরঞ্জাম 

তৈরীর কাজ--এই ছয়টি কাজ আবশ্তিকভাবেই শিক্ষা দেওয়! হয় এবং 
এইসব কয়টি কাজই হয় শিশুর শিক্ষার মাধ্যম । কিন্তু এই কমটি 
কাজের মাধ্যমেই বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে সবটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, 
এ ধারণা করাও ঠিক হবে না। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষাদানের কেন্ত্র 

তিনটি--কাজ তার একটি কেন্ত্র মাত্র । অগ্য ছুটি কেন্দ্র হচ্ছে প্রকৃতি ও 

সমাজ। আমাদের জীবন অবিচ্ছিন্ন কর্্মপ্রবাহ সত্য, কিন্ত আমাদের 

কাজকে নিত্য প্রভাবিত করছে প্রকৃতি ও সমাজ । ন্ুতরাং কাজকে 

ভাল করে বুঝতে হলে, কাজকে উন্নত করতে হলে, কাজের ধারাঁকে 
পরিবন্তিত করতে গেলে প্রকৃতি আর সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের 
প্রয়োজন আছে। মানুষের সাংস্কতিক জীবনের বিকাশের জঙগ্ভও এই 

পরিচয়ের প্রয়োজন অসামান্ত | বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে প্রক্কতি ও সমাজের 
সঙ্গে পরিচিত হবার অজন্্ স্থযোগ শিশুকে দেওয়া হয়ে থাকে । 

বিগ্ভালয়ের পু'ির মধ্য দিয়েই এই পরিচয় সাঙ্গ করা হয় না। শিশুকে 
নানাবিধ প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ত্রীয় উৎসব রচনা ও উদ্যাপন 

করতে দেওয় হয় এবং এই কাজকে শিক্ষার অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়ে 

থাঁকে। 'এরই মধ্য দিয়ে শিশু নিত্য ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করে প্রকৃতির সঙ্গে, 

নতুন করে গড়ে তোলার ম্থুযোগ পায় সামাজিক রীতিনীতি-উৎসব- 
গুলিকে, শ্রদ্ধা করতে শেখে বিভিন্ন ধর্ম্বের অনুষ্ঠানকে, নূতন করে 

ভেঙ্গে গড়তে শেখে প্রাণহীন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলগুলিকে | এভার্ষে বিভিন্ন- 
মুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে কেন্ত্র করে শিশুর শিক্ষা প্রাণময় হয়ে উঠে, শিশু 
অঞ্জন করে সংস্কারমুক্ত সবল সচেতন ব্যক্তিত্ব, তার বুদ্ধি হয় আবছ! 
কুয়াসা থেকে মুক্ত, হৃদয়ে দীপ্ত হয়ে ওঠে কল্যাণের মজলদীপ। 
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অনেকে প্রশ্ন তুলে থাকেন যে, যে কাছ শিশু জীবনে কখনো! করবে 

নাতাকে সেকাজ শেখবার জগ্য এতট]1 সময় বৃথা ব্যয় কর! হয় কেন! 

বুনিয়ার্দী বিদ্ভালয়ে যে শিশু হুতাকাটা বা বন্্ববয়নের কাঁজকে মুল 
শিল্পরূপে গ্রহণ করে শিক্ষালাভ করল সে হয়ত উত্তরজীবনে সাংবাদিক 

বা বৈজ্ঞানিক হবে; তবে কেন তাকে এই শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়ে 

নিয়ে গিয়ে সময়ের বৃথা অপব্যবহার করা হবে। এই শ্রেণীর 
সমালোচকর। প্রস্তাব করেন যে, যে গ্রামে মুচি বেশী সেখানে মুচির 

কাজ, তাতীদের গ্রামে তাতের কাজ, কয়লার খনির পরিধির মধ্যে গু 

রকমের শিল্প কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া! হোঁক। 

এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ । সর্ধপ্রথযে এট! বোঝ! দরকার যে, 

বুনিয়াদী শিক্ষা বৃত্তিশিক্ষা নয় । যে ছেলে উত্তর জীবনে মুচির কাজ 
করবে তাকে মুচি করে তৈরী করা অথবা তাতীর ছেলেকে তাতী করে 

গড়ে তোলা বুনিয়াদী বিষ্ঠালয়ের লক্ষ্য নয়, বরং ঘেথরের ঘরে 
জন্মালেই মেথরের কাজ করে সারাজীবন কাটাতে হবে, অগ্ঠ যোগ্যতা 

হাজার থাকলেও সে অন্য কাঁজ করার সুযোগ পাবে না, সমাজের এই 
'অগ্ায় ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য । শিশু উত্তর- 
জীবনে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করবে সে দিকে লক্ষা রেখে বুনিয়াদী 
বিষ্ালয়ে মূল শিল্প নির্বাচন কর! হয় না । কোন্ কাজে শিশুর স্বাভাবিক 

নিপুণতা আছে, কোন্ ক্ষেত্রে শিশু পুর্ণ আত্মবিকাশ করতে পারবে তা 

শিশ্তকালে স্থির করা অসম্ভব । ১৪1১৫ বছর বয়সের আগে স্বাভাবিক 
নিপুপতার ম্পষ্টন্ূপ নির্ণয় করা কঠিন। বংশগত বৃত্তি গ্রহণ করতে 

শিশুকে বাধ্য করা! একটা সামাছিক অত্যাচার মাত্র। আর যদিও 

বা শিশুকে বংশগত বৃতি করতে হয় তবে সে শিক্ষা গ্রহণের শ্রেষ্ঠ স্থান 

তার নিজ্জ গৃহ, বিদ্তালয় নয়। তবে এও মনে রাখা দরকার যে, স্থানীয় 

কুটিরশিল্পের শিক্ষাকে বুনিয়াদী বিদ্তালয়ে অবহেল! কর! হয় না। 
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বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প কাজ নির্বাচন করা হয় সম্পূর্ণ অগ্ভাদিকে 
দৃষ্টি রেখে। প্রথমতঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য কতকগুলি সংবাদ 

মুখস্থ করান নয়, জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত করা । 

গ্রত্যেকটি ইঙ্জিয়ের বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহার এবং সক্ষম পরিচালনার মধ্য দিয়েই 
এই ক্ষমতা বিকশিত হয়, এ আজকাল শিক্ষামনোবিজ্ঞানের গৃহীত 

সত্য। এজছ্য বুনিয়াদী শিক্ষার কাঁজ নির্ববাচনের সময় বিশেষ দৃষ্টি 
রাখতে হয় যাতে শিশু স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞান অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ পায়। 

যে কাজগুলি জীবনযাত্রার পথে অপরিহার্ঘ), যে কাজ আমাদের চার- 
পাশে সর্ধক্র এবং অবিরত সংঘটিত হচ্ছে--অন্ততঃ হওয়ার স্বযোগ আছে 

সে কাজে শিশুর নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করার স্থুযোগ সব চাইতে 

বেশী এবং তাতে তার আগ্রহও অপরিমেয়। এদিক থেকে সাফাই, 
আরোগ্য হুতাকাটা, বাগানের কাঁজ ও সামাজিক কাজের সমকক্ষ 

অন্য কোন কার্জ আছে কি! প্রকৃতি এবং সমাজের সঙ্গে এ সকল 

কাজের যোগ একাস্ত ঘনিষ্ট এবং এ সকল কাজকে লক্ষ্য করার ন্থুযোগও 

অন্তহীন। এ সকল কাজ করতে গিয়ে সময়ের অপব্যবহার কর! হয়, 

একথা একেবারেই ঠিক নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাকারীরা 
অবন্ত আশা করেন যে, শিশুরা কেবল যে বিগ্ভালয়েই এ সকল কাজে 

নিপুণতা অঞ্জন করবে তা নয়, উত্তর জীবনেও এই সকল কাজ নিজ 
হাতে করবে। এই যদি হয় তবে সমাজের চেহারা যাবে সম্পূর্ণ 
পাল্টে এবং প্রকৃত শোবণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে । কিন্ত 

যদি বুনিয়াঁদী বিদ্যালয়ে কাটুনী বা তাতীর কাজ করে উত্তর জীবনে 

কেউ সাংবাদিক বা বৈজ্ঞানিক হতে চান তবে তীর বুনিয়াদী শিক্ষার 
কালটুকু ব্যর্থ হয়েছে, একথা বল! চলবে না) কারণ, সে ক্ষেত্রে শিশু- 

কাল থেকে পর্য্যবেক্ষণ বা যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করার জগ্ঠ শিশুর 

কার্জশিক্ষার নিপুণতা বেড়ে যাবে এবং নিজের হাতে কাজ করার 
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শিক্ষা থাকায় অন্ততঃ আত্ম-বিক্রয়ের হাত থেকে রক্ষ! পাবার পথ খোল' 

খাকখে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিলল শেখানোটাই প্রধান কাজ নয়, 
প্রধান কাজ শিক্ষা । হইন্ত্িয়গুলিকে ব্যবহারের দক্ষতা, চিন্তার প্রসার 

এবং স্ঘায় ও স্বাধীনতার উপর দৃঢ় নৈতিক বিশ্বাসের ফলে বুনিয়াদী 

বিদ্কালয়ের ছাত্র উত্তর কালে যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করুক না কেন, 

নিপুণতার ফলে সেই কাজ শেখা তার পক্ষে সহজ হবে এবং কোন 

কারণেই সে অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। 
দ্বিতীয়তঃ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা সকলের 

জগ্য পরিকল্পিত শিক্ষা । এ শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধনী-দরিজ্্, চাষী-তীতী, 

কেরানী-শিল্লী সকলকেই যেতে হবে। অধিকাংশ লোকের পক্ষে 

এই শিক্ষাই হবে একমাত্র শিক্ষা । সুতরাং সকলেরই পক্ষে যে কাজ- 
গুলি অবশ্থ করণীয়, প্রৈবজীবন ধারণ এবং সাংস্কতিক বিকাশের জঙ্ঠ 

যে সকল কাজ করা অপরিহার্য্য, সে কাজগুলিই বুনিয়াদী শিক্ষার 
শিক্ষণীয় বিষয়রূপে নির্বাচন করা হয়। শিশুর হাতে আজ আমর! 

যে খেল! বা কাজ দিয়ে থাকি, সেটা শিশু নিজে শ্বেচ্ছায় বেছে নেয়, 
তা ভাবলে ভূল করা হবে। বাপ-যায়ের সামাদ্িক অবস্থার উপর 

শিশুর নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । শিশুকে যদি এই অসম ব্যবস্থার 
সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে খেলার মোটরগাডী চালান আর 

হুতাকণটার যধ্যে একটা কাজ বেছে নিতে দেওয়া হয় তবে সে কোন্টা 

বেছে নেবে বলা কহিন। আমাদের ধারণা, পরের তৈরী খেলন৷ 
থেকে নিজে খেলন! তৈরী করা, ধ্বংসের কাজ থেকে হৃষ্টির কাজ তাঁকে 

বেশী আকর্ষণ করবে । এই অসম ব্যবস্থাকে বাচিয়ে রাখাই আমাদের 

লক্ষ্য হওয়া! উচিত নয ৷ এজগ্ঠ বুনিয়াদী শিক্ষা! ষে পথ বেছে নিয়েছে, সে 

এক বিপ্লবাঞ্ক পথ। এতে কেবলমান্ত বুদ্ধির চাবকে প্রাধাগ্য দেওয়া 

হয়নি) বুদ্ধির চাষ আমরা অনেক করেছি“তার ফলে সমাজকে 
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এমন অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছি যে, হিং স্বার্থপর অমাজকে 

মামুষের মমাজ বলতে লজ্জাবোধ হয়। এজ বুমিয়াদী শিক্ষায় বুদ্ধির 

মন্গে ম্গলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আমাদের ঘলত্য অস্তিত্বের 
ফলে যা! অপরিহার্য তা করার ভার এক একটা! শ্রেণীর ঘাড়ে চাগিয়ে 

দিয়ে আমরা কেবল মাত্র ধ শ্রেণীগুলির বিকাশের পথ রুদ্ধ করিনি, 

ওদের বিকাশের পথ র্ধ করে কাজের উৎকর্ষের এবং যাজের ক্ষতি 

সাধন করেছি। এই অমাজ-বিপ্বও বুনিয়াদী শি্ষাপন্ধতির একটি 
মূল লক্ষ্য 



শিশুর মানসিক বিকাশ-__ 
কাজের মাধ্যমে শিক্ষ 

বুনিয়্াদী শিক্ষায় কেন কাজকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা 

হয় এবং কোন্ কোন্ কাজ কি কারণে নির্বাচন করা হয়, আমরা ইতি- 
পুর্বে সে স্বদ্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। এবারে আমরা 
কাজের মাধ্যমে শিক্ষ! বলতে কি বুঝা যায়, সেই প্রসঙ্গের অবতারণা 
করব। 

বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ে শিশু কি শিখে? 
এ সন্বদ্ধে জনসাধারণের ধারণা এই যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু 

কেবল মাত্র সুতা কাটতে, বাগানের কাজ করতে, খেলাধূলা করতে, আর 

ময়লা পরিষ্কার করতেই আসে-_-এ ছাড়া শিক্ষা বলতে য। বুঝা যায়, তা 
শেখানোর কোন ব্যবস্থাই বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ে নেই। বুনিয়াদদী শিক্ষার 
গ্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার এটাই বোধ হয় প্রধান 
কারণ । বস্তুতঃ অনেক অভিভাবক এ পর্ধ্স্ত ভাবতেও- দ্বিধা করেন না 

যেঃ শিক্ষার নামে বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে শিক্ষক ছেলে মেয়েদের দিয়ে 

কঠিন এবং হীন শরীর-শ্রম করিয়ে নেন এবং শিশুর শ্রমের ফলট। ভোগ 
করে থাকেন। ফলে অনেকে একে 80191081000 01 0110 

18987? বলেও আখ্যা দিয়েছেন । 

বুনিয়ার্দী বিদ্ভালয়ে শরীর-শ্রম করান হয় একথা সত্য । যে শ্রম শিশু 
ধুনিয়ার্দী বিষ্ভালয়ে করে তা নিছক খেলাধূলা নয়--উৎপাদনমূলক 

কাজ। এই উৎপাদনমূলক কাজ থেকে শিশু লিদ্ধের শিক্ষার ব্যয়ও 
যথাসম্ভব বছদ করে; বিনা বেতনে, বিনা পরিশ্রমে ভিক্ষা 
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চেয়ে শিক্ষা! নেয় ন1। বস্ততঃ নিজের শ্রমে শিক্ষার ব্যয় বহন করার 

চেষ্টার মধ্য দিয়ে আত্মমর্ধ্যাদা অর্জনের শিক্ষাই গ্রহণ করে। 
এই. কাজ করানোর মধ্য দিয়ে শিশুকে খাটিয়ে নেওয়াই বুনিয়াদী 

বিদ্ভালয়েব লক্ষ্য নয়; শিশুর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের 

পক্ষে এরকম কাজ করা অনুকূল, এ জন্যই তাকে কাজ করতে দেওয়! 
হয়। শিশুর দৈহিক বিকাশের পক্ষে এই কাজের মুল্য কি তা 
আমরা ইতিপৃর্কেই আলোচনা করেছি; বর্তমানে আমর! শিশুর 

মানসিক বিকাশে “কাজ” কি ভাবে সাহায্য করে তা আলোচনা 

করব। 
“আমি একটা কাজ শিখেছি”_-এখানে “শেখা” কথাটার মানে কি? 

কাজ শেখা বলতে আমর! প্রথমতঃ বুঝি, কাজটি করার নিপুধতা অর্জন 

করা। যেমন সাঁতার শেখা মানে-জলে নেমে সাঁতার দিতে শেখা, 

কেবল সাতার সম্পর্কে বড় বড ভাল পুথি পড়া নয়। লেখা-পড়া 

শেখা মানে লেখা ও পড়ার কাজ শেখা । কিন্তু আমরা ব্বাস্থ্যরক্ষ! শেখা 

মানে স্বাস্থ্যরক্ষার পু'ঘি পড়া, ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শেখা মানে 
প্র সব বিষয়ের বইগুলি আয়ত্ত করা-_এই ঠিক করে বসে আছি। ফলে 
কাজগুলি শেথ! হচ্ছে না এবং এ কারণে পড়াশুনা শেব করে কাজ করার 

যোগ্যতা আমাদের জন্মাচ্ছে না। সেই জগ্য পরীক্ষা পাশ করে অসহায় 
ভাবে বেকার অবস্থায় আমরা দিন কাটাই ; পরের ছুয়ারে চাকরী ন৷ 

জুটলে চোখে অন্ধকার দেখি। বি-এ. এরম-এ পাশ করে কেবল 
মাঝ পুঁথি পড়ার ভারেই যে আমাদের এই দশা ঘটে, তা নয়) বিভিন্ন 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেও আমাদের এই দশ] ঘটে । কারণ, 
আমাদের দেশের বিগ্ভামন্দিরগুলিতে ব্যবহারিক শান্ত্রগুলিকেও হাতে- 

কলমে কাজ করে আমরা শ্বল্পই আয়ত্ত করি। 
কাজে নিপুপতা অর্জন করতে হলে কেবলমাত্র যন্ত্রবৎ ভ্রত কাজ 
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করার ক্ষমতা অর্জন করাই যথেষ্ট নয় । আজন্ম কাজ করে করে অনেকেই 
এই যান্ত্রিক নিপুণতা৷ অঞ্জন করে । কিন্তু এই নিপুণতার পেছনে জ্ঞানের 
সক্রিয় সহায়তা না| থাকায় এই নিপুণতা! একটা সন্কীর্ণ পরিসরের 

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, নূতন নূতন পথ কেটে এগিয়ে চলতে পারে না। 

আমাদের দেশে অনেক নিপুণ কারিগর আছেন, বহুকাল ধরে এক 
একটা! বিশেষ শিল্পের চর্চা করে একট! বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁরা এক- 

রকমের নিপুণতা৷ অঞ্জন করেছেন। কিন্তু নুতন কিছুকে গ্রহণ করার, 
অনাবস্তাক কিছুকে ছেঁটে ফেলবার ক্ষমতা তাদের নেই। এরা যেন 

প্রাণহীন যন্ত্রের মত--এ'র! বাড়তে জানে না, গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা 
এদের নেই, এদের শিল্পচ্ষ্টির মধ্যে এদের নিজেদের শিক্ষার ও 

ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে না । এই শৃজনী-শক্তির, সংশ্লেষণ-শত্তির অভাব 
আমাদের দেশের বহু কুটির-শিল্পের অকাল-সৃত্যুর একটি প্রধান 
কারণ । 

কোন কাজে নিপুণতা! অঞ্জনের জন্ত তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। 
প্রথমতঃ কাজ সম্পকে :ধারণা ও পরিকল্পনা, দ্বিতীয়তঃ কাজটাকে ভাল: 
ভাবে করবার মত সরঞ্জাম সৃষ্টি, সংগ্রহ ও মেরামত করা ; তৃতীয়তঃ 

বুদ্ধিধুক্তভাবে সরঞ্জামগুলিকে ব্যবহার করে পরিকল্পনাকে বাস্তবে 

রূপায়িত করা । 

কাজে নিপুণতা অর্জন করতে হলে, আদর্শের দিকে এগিয়ে যেতে 

হলে আদর্শ সম্বন্ধে ন্ম্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্ধ্য । মনে কর! যাক, 

আমি হৃতা-কাটার নিপুণতা অর্জন করতে চাই। যদি আমার ভাল 

স্তা সম্পর্কে ধারণা না থাকে,--কত দ্রুত আমার হুতা কাটতে পারা 

উচিত, সুতা! কতটা শক্ত, কতখানি সমতাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, 
ত1 যদি আমি না! জানি, তবে দড়ির মত মোটা অথবা নিরতি - 

শয় সুঙ্জু কতটা শক্তিহ্ীন হতা কেটে আমার হৃতা কাটা শেখা হয়ে 
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গেছে বলে আত্মপ্রসাদ লাঁভ কর! অসম্ভব নয়। আবার ঝ্রিগুরার মোটা 

আঁশের তৃল! নিয়ে ৬০।৭০ নম্বরের সুতা কাটতে গিয়ে গলদঘন্ধ হয়ে 

নিক্ষল আক্রোশে সিদ্ধান্ত করে বসতে পারি যে, হুতা-কাটা আমার 
কর্ম নয়। সুতরাং নিক্ষল পওুশ্রম না করে আমরা যদি সার্থকতার 

দিকে এগিয়ে যেতে চাই, তবে কাজের খু'টিনাটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান 
থাক! প্রয়োঞজন। যদি এ জ্ঞান আমার্দের থাকে তবেই আমরা কোন্ 
জিনিষ দিয়ে কি তৈরী করব, কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া কেন এবং কিভাবে 
করব, কোন্ কোন্ পরীক্ষা আগেই হয়ে গেছে এবং তার ফলাফল কি 

হয়েছে-ম্থতরাং, কোন্টাই বা গ্রহণ করব আর কোন্টা বর্জন করব, 

কোথায় ক্রুটী রয়েছে এবং কি ভাবে তা দুর করব--এসব কথা স্পষ্ট 

উপলব্ধি করতে পারব । এর ফলে ব্যবস্থিততাবে একটা পূর্ব পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কাজ করে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে যাওয়া সম্ভব। পাল- 

তোল! নৌকা শুধু নদীবক্ষে ভালিয়ে দিলেই চলেনা, গন্তব্য স্থানে 
পৌছাতে হলে একটা লক্ষ্য সামনে রেখে হাল ধরতে হয়। আদর্শ 
হল আমাদের গন্তব্স্থল আর পরিকল্পনা হ'ল হাল। এই ছ্ুয়ের কোন 

একটির অভাব ঘটলে পালছ্ট্ডা হাল-ভাঙ্গা নৌক৷ বিশৃঙ্খলার ঘূর্ণাবর্তে 
তলিয়ে ষায়। 

নিপুণতা৷ অজ্ঘনের জগ দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে প্রয়োজনীয় ও 

যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরী, সংগ্রহ এবং মেরামত করতে পারা । এ 

সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। ছুরি দিয়ে জ্কু-ড্রাইভারের কাজ 

চালাতে গেলে কাজটা ভাল হয় না । সুতাকাটার জদ্ঘ বাঙ্গালীর ছেলে 

ঘর্দি আমেদাবাদের টেকোর উপর নির্ভর করে বলে থাকে, তবে তাকে 

পদে পদে বিপদে পড়তে হয়। চাষীকে যদি লাঙ্গল তৈরী ব1 মেরামত 

করবার জদ্ভ বারবার সহ্রের ইপ্জিনীয়ারের কাছে সাহায্যের জন্ত ছুটাছুটী 

করতে হয় তবে তার লাঞ্ছনারও লীমা থাকে না আর কাজটার পণ্ড 



৯৪ বুনিয়াদী শিক্ষ1-পদ্ধতি 

হবার সম্ভাবনাও থাকে আঠারো! আনা । যে মোটর-চালক মোটর 

গাড়ী চালাতে জানে, কিন্ত কোন একটা যন্ত্র ন& শথবা সাময়িক- 

ভাবে অকেজে। হয়ে গেলে অসহায় হয়ে পড়ে, কোথায় দোষ ঘটেছে 

তা বুঝতে অক্ষম হয়, তাকে ভাল মোটর-চালক বলা চলে না এবং তেমন 

রথসারঘীকে নিয়ে বেড়াতে বেরুন বিপঞ্জনক হতে পারে । আমাদের 
অনেক অসহায় 'অবস্থার কারণ কাজের এই দিকটায় নিপুণতার অভাব । 
গ্রামের শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে আমরা যেন অতলে তলিয়ে যাই। 
সেখানে না মেলে হাতের কাছে যন্ত্রপাতি, না আছে ঘরের কাছে 
কোন ব্যবস্থ৷ । সুতরাং হতাশ হয়ে , পুঁথি-পড বিদ্ধা সকলের কাছে 

জাহির করে কেবল মাত্র অজ পাড়াগ! না হলে আমরা কি অসাধ্য 

সাধন করতে পারতাম তার ফিরিস্তি সকলকে দিয়ে আমরা দিন কাটিয়ে 

দেই। নিজের হাতে যন্ত্রপাতি আবিষার বা মেরামত করতে পারিনা 
বলেই আমাদের এই অবস্থা ঘটে, কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয় । মহাত্সা- 

জীর নোয়াখালী-পরিক্রমার সময়ের এ সম্পকিত একটা কাহিনী উল্লেখ- 

যোগ্য । নোয়াখালীতে জলের তে! কোন অভাব নেই-_চারদিকেই 
পুকুর আর ডোবা । কিন্তু পানায় তরা দুর্গন্ধ পচ! ডোবায় পানীয় জল 

অল্পই মিলে। অথচ এই জলই গ্রামবাসীপ পান করে আসছে টিরদিন ঃ 

কিছু করা সম্ভব, কিছু করা তাদের সাধ্যায়ত্ত, একথা তারা ভাবেওনি 

কোনদিন। গান্ধীজী একদা সতীশ বাবুকে লক্ষ্য করে বলেন, কেমন তুমি 

বৈজ্ঞানিক আর কেমনই বা তোমার বিজ্ঞান যদি এই অসহ অবস্থা দুর 
করা সম্ভব না হয়! এর ফলে যে চিস্তা সুরু হল তার পরিণতি ঘটল 

পুকুরের জলকে অতি সহজে বিনা খরচায় নির্মল, বিশ্তদ্ধ ও পাঁনোপযোগী 
করে তোলার একটি অতি সহজ য্ত্রের আবিষ্কারে। যন্ত্রের সরঞ্জাম 
কিছুই নয়--টিলের ক্যানেম্ত্রা, টিলের পাইপ ইত্যাদি একান্ত ঘরোয়া 
জিনিষ। এই কি বিজ্ঞান নয়? প্রচুর জোড়াতালি দেওয়া প্রকাণ্ড 



বুনিষ্বাদী শিক্ষা-পদ্ধতি ৯৫ 

যন্ত্রগুলিকেই আমরা বিজ্ঞানের তপশ্চ্যযার বিন্ম়কর পরিণতি বলে 
জেনেছি, অথচ আমাদের চারপাশে যে প্রচুর উপকরণ ছড়ান আছে 
তাকে ব্যবহার করে আমরা প্রয়োজন মিটাবার শিক্ষা পাইনি, তাকে 
বিজ্ঞান বলে চিনতে শিখিনি। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই স্বজন-ক্ষমতার 
অভাবেই আমাদের সকল প্রগতি ব্যাহত হয়ে আছে। 

কেবলমাত্র পরিকল্পনা, প্রক্রিয়া সম্পর্কে খুঁটিনাটি আক্ষরিক জ্ঞান 
থাকলেই কাজে নিপুণতা আসে না। প্রচুর যন্ত্রপাতি থাকলেও তা! 
উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পারা কিছু আশ্চর্য্য নয়। যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার মত ব্যবহারিক 

যোগ্যতা থাক! কাজে নিপুণতা৷ অঞ্জনের অগ্যতম প্রধান অঙ্গ । এ সম্পর্কে 

আমার নিজেরই একটা মজার অভিজ্ঞতা আছে। আমি তখন সেবা- 
গ্রামে শাস্তা দেবীর কুটিরে থাকতাম । একদিন রাক্না করার ভার পড়ল 

আমার উপর । উম্নুন, কাঠের কুচি, আগুনে ফুঁ দেবার চোঙা--সবই 
প্রস্তত, রান্নার সরঞ্জাম ত সব কিছুই আমার কাছে হাজির। এ ঘরে 
বসেই এসব জিনিব-পত্র নিয়ে এর আগে প্রতিদিন শাস্তাদিকে রাক্সা 

কোর্থে দেখেছি। কতখানি জলে কতখানি চাল দিলে কত সময়ে কি 

রকম আচে ভাল ভাবে রান! হওয়া উচিত, তাও আমার জানা । কিস্ত 

গোল বাধল প্রথমেই আগুন জালতে গিয়ে । বাশের চোঙা দিয়ে 
স্তকনে৷ কাঠের কুচিতে যতই ফু দিচ্ছি ততই আগুন না জলে ধোয়া 
বেরুচ্ছে । চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল, খর ধোঁয়ায় ভরে গেল, কিন্ত 

উচ্ন আর ভাল করে জলে না । ধোয়ার উপজ্রবে পাশের ঘর থেকে 

শাস্তাদি এলেন। দেখ! গেল, উন্থানে অক্সিজেন ঢোকার পথটুকু আমি 
মোটেই ভাল করে রাখিনি । একটা কাঠ আড় করে উচ্ুনের মুখে 

দেওয়া মাত্র উচ্নন জলে উঠল । অথচ দহন-কাজে যে অক্সিজেনের 

সাহায্যের প্রায়োজন ভাল করেই তা আমার জানা ছিল । এনিয়ে ভু'চার 



৯৬ বুনিয়ার্দী শিক্ষা-পদ্ধতি 

গপ্তা বন্তৃতাও যে জায়গায় জায়গায় দেইনি, এমন নয় । আমাদের মত 
পণ্ডিত-মূর্থদের জীবনে এ রকম দৃষ্টান্তের অতাব নেই--এখানে যে পরি- 
কল্পনাপ্ন অভাব ছিল, তাও নয়। আর সরঞ্জামেরও তো কোন অভাৰ 

ছিলই না, অভাব ছিল বুদ্ধিকে উপযুক্ভাবে প্রয়োগের | শিক্ষার এই 
অভাৰটা বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করা ছাড়া দুর করা জস্ভব নয়। এজন 
অভ্যাসের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। 

কাজ শিখতে গিয়ে শিশু এই জ্রিবিধ নিপুণতাই অর্জন করবে এবং 
সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ভাবে এগিয়ে যেতে পারবে, এই হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষায় 
শিক্ষাদানের লক্ষ্য। সাধারণের মনে প্রশ্নও এইখানেই । এর মধ্যে 
লেখাপড়া, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির স্থান কোথায়, এইটাই তার! 
স্পষ্ট করে জানতে চান। 

আজকাল বিগ্ভালয়ের যে কাধ্যস্থচী আমরা দেখতে পাই তাতে 
বিদ্কালয়ের সময়টা ৪০, ৪৫ বা ৫০ মিনিটের কতকগুলি ভাগে ভাগ করা 

থাকে । এই বিভিন্ন সময়ে ভাষা, অন্ধ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রতৃতি 
শি! দেওয়া হয়ে থাকে । কোন কোন বিষ্তালয়ে অবস্তা কার্ধ্য্চীর 
মধ্যে সঙ্গীত, চিত্রকলা, শরীর-চর্চা ইত্যাদির জগ্ভও কিছু কিছু সময় 
রাখা হয়। বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ের কার্ধ্যসৃচী কিন্তু সম্পূর্ণ ষ্ঠ রকম ) তাতে 

সাধারণতঃ নিয়লিখিত কাজগুলির জঙ্ত সময় রাখ হয়ে থাকে £ (১) ঘর- 

দোর এবং জিনিবপত্রাদি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করার সময়, (২) শিল্প- 

কাজের সময় ঃ (ক) সুতা! কাটা ও বস্ত্র বয়ন, (খ) বাগানের ও কৃষিকাক্গ, 

(গ) অন্ত কোন উপধুক্ত স্থানীয় শিল্প, (৩) প্রার্থনার সময়, (৪) হিসাব করার 

সময়) (৫) আলোচনার সময়, (৬) খেলাধূলার সময়, (৭) শিশুদের খুসী মত 

কাধ করার জগ্য থানিকট! সময় । স্থান, কাল, কাজের পরিমাশ ও শিশুর 

বয়ল অনুসারে বিভিন্ন কাছের জগ্য সময় রাখা হয়। বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন 
কাজের অস্ত নির্দিষ্ট সময়ের পরিবর্তন হয়, এমন কি প্রয়োজন অন্থুসারে 
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সপ্তাহের মধ্যে মধ্যেও কাজের সময় পরিবন্তিত হয়। বাগানের জছ্থয 
যখন জমি তৈরী করতে হয় তখন বাগানের কাজে অনেকটা সময় দিতে 
হয়। আবার বীজ বোনার পর কয়দিন কোন কাজ থাকে না, তখন 

বাগানের কাজের সময়টা অগ্ কাঁজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়-- 

অলসভাবে সময় ফেলে রাখা হয় না। এসব নিত্য নমিত্বিক কাজ 

ছাডা কিছু কিছু বিশেষ কাজও থাকে । যেমন প্রতি সপ্তাহে 
শুক্রবার দিনটি গান্ধী-স্থৃতি দিবস রূপে প্রতিপালিত হয়। সেদিন 
প্রার্থনার সময় দীর্ঘতর হয, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, 

কুতা কাটার সময় বেডে যায়, সুতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী- 

জীর গল্প চলতে থাকে । প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন সমস্ত সপ্তাহের 

কাজের হিসাব হয ও পরবস্তা সপ্তানের কাজের পরিকল্পনা নেয়া হয়। 

সেদিন সুতাঁকাটার জঙন্তঠ সময একটু কম পাওয়া যায়, সাধারণ 
আলোচনার সময় বড একট] থাকে না। মাসের প্রথমে এমনি করে 

গত মাসেব কাজেব হিসাব-নিকাশ কবে নেওয়া হয। সপ্তাহে হয়ত 

একদিন বা ছু”দিন ঘর লেপা হয়, ২৩ দিন বেডাতে যাবার জগ্ঠ সময় 

বাঁখ। হয়। তা*ছাঁডা খতু-উৎ্সব, রাস্্রীব ও সামাজিক উৎসব, মহা- 

পুরুষদের স্থৃতি উৎসব আছে । একেও শিক্ষার অঙ্গ বলে ধরা হয় এবং 

এসব কান স্থষ্ুভাবে করার জছ্য বিদ্যালয়ে নিয়মিত সময় রাখা হয় । 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথমোক্ত কার্ধ্যস্থচী বিষয়-কেন্দ্রিক, দ্বিতীয়ো ক্ত 

কার্ধ্স্থচী কর্-কেন্তরিক | এখন প্রশ্ন এই যে, এই কর্ধ-কেন্ত্িক 
শিক্ষার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা কোথায় ? 

প্রথমে দেখা যাক, সাধারণ বিদ্যালয়ে যে আলাদ) আলাদ। বিষয়গুলি 

শেখান যায়, তাতে শিশু শিখে কতখানি এবং তাতে তার লাভই ব1 হয় 
কতটুকু। এ কথা হয়ত সকলেই স্বীকার করবেন যে, জগতে বিভিন্ন 

বিষয়গুলির বিচ্ছিন্ন সম্বা কোথাও নেই। বিষয়্-বিজ্ঞান বয়স্ক মলের 
ণ 
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পরিপুষ্ট চিস্তাশক্তির বিশ্লেষণী-ক্ষমতার প্রয়োগের ফল। আমি ঘখন 

বলি, “আমার বাড়ী শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ঘত পৈল নামক গ্রামে, গ্রামটা 
এখন পূর্ব্ব পাকিস্তানের অস্ততুক্তি” অথবা “আমার বয়স ৩৭ বৎসর 
চলছে”_-তখন আমি বাংলা সাহিতয বলছি না ভূগোল বলছি 
না অঙ্কের কথা বলছি, তা বলা কঠিন। অথচ এর মধ্যে 

সবগুলি জিনিষই আছে। বিভিন্ন বিষয়গুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 

সত্যকে দেখার উপায় মাত্র। তা বলে এই বিভির দৃষ্টিকোণের 
কেনি প্রয়োজনীয়তা নেই, তা বলছি না। পৃথিবীর জ্ঞান-ভাগার 

যে আজ এত ক্রুত বেডে যাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে যে অজশ্র গবেষণা 

সম্ভবপর হচ্ছে তার প্রধান কারণ এই যে, সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে না 
পড়ে মাছষ নিজের জ্ঞানান্ুসন্ধানের গণ্ভী টানতে শিখেছে এবং 

সেই গণ্ভীর মধ্যে কি ভাবে অব্যাহতগতিতে অগ্রসর হতে হয়, তার 

কৌশল আয়ত্ত করেছে । বিভির বিষয়ের কথা কেন, একটি মাব্র বিজ্ঞানের 

মধ্যকারই বিভিন্ন শাখার কথা ধরা যাঁক। রসায়নের সঙ্গে পদীর্থ 
বিজ্ঞান, গণিতশান্ত্র, ভূ-বিগ্া প্রভৃতির অতি ঘণিষ্ট সম্পর্ক । কিস্তু সেজন্ত 

যদি কেউ রসায়ন-শান্ত্রে বিশেষজ্ঞ হতে গিয়ে প্রথমে পদার্থ-বিজ্ঞান, 

গণিতশাস্ত্র, ভূবিগ্ভা প্রন্থৃতি বিষয়েও বিশেষজ্ঞ হতে চাঁন, তা হলে 
তাঁর রসায়ন-শান্ত্রে অগ্রগতি নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে। সুতরাং বিভিন্ন 

বিষয়কে আলাদা করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে; কিন্ত আমাদের 

প্রশ্ন শিশুর নিকট সে প্রয়োজন আছে কি? রসায়নে বিশেষজ্ঞ হ'লে 

অন্ক শেখারও প্রয়োজন আচে-তবে যতটুকু রসায়ন-শান্্ বোঝার 

জন্য প্রয়োজন ততটুকু শিখলেই যথেষ্ট । স্থুতবাং রসায়ন ও অঙ্ক বিচ্ছিন্ন 
পদার্থ নয়, যদিও স্পই্টতঃই বিভিন্নতা আছে; অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়গুলি 

বিচিত্র হলেও তাদের মধ্যে অন্তুনিহিত প্রক্য আছে। এক কথায় বলা 
যায় যে, কাজের সুবিধার জন্য বিষয়গুলি আলাদা আলাদা করার 
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প্রয়োজন আছে ? কিন্তু যদি বিভিন্নতাঁকেই চরম সত্য বলে মনে কর! 
হয় তবে ভুল বোঝার সম্ভাবনা! থেকে যায় অনেকথানি। ১১১২ 

বৎসরের আগে শিশুর কাছে বিভিন্ন বিষয়গুলির আলাদা কোন অর্থই 

থাকে না, শিশুর কাছে সাহিত্যের বই আর ভূগোলের বইতে তফাৎ 
অল্পই। ছুটোই তার কাছে বই, ছুটোই বাংলা ভাষায় লেখা এবং 
দুটোই মুখস্থ করে মাষ্টার মশাইর কাছে পড়া দিতে হয়। সাহিত্যের 
বইএ যদি কোন দেশের ম্যাপওয়ালা একটা আখ্যান জুড়ে দেওয়া 
হয় কিংবা গণিতের বইএ যদি খনা'র ছড়া থাকে, অথবা ভূগোলের বইএ 
যদি “বঙ্গ আমার জননী আমার” গানটি বসিয়ে দেওয়া হয় তবে তাতে 

শিশুর কোন অস্বিধা হয় না। 

এটাতো] গেল শিশুকে বিষয়গত ভাবে শিক্ষা দেবার দার্শনিক 

অস্থবিধা। এছাড়া একটা খুব বড় রকমের ব্যবহারিক অন্ুবিধাও 

আছে। ঘণ্টা বেঁধে শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষাটা একাস্ত কৃক্তিয 

হয়ে পড়ে। শিশু বয়স্কদের মত ঘড়ি ধরে কর্তব্যের পথ বেয়ে দম ধরে 

এগিয়ে চলে না । তার অগ্রগতির জঙ্ঠ প্রচুর পরিসরের প্রয়োস্। 
বই পড়া শিশুর কাছে যতখানি কর্তব্য, খেলাটা তার পক্ষে কোন অংশে 

তার চাইতে কম প্রয়োজন নয়। সুতরাং কর্তব্যের খাতিরে বিষয় থেকে 

বিষয়াস্তরে মনোসংযোগ করতে হবে, এই ব্যাপারটা সে আদৌ বুঝতে 
পারে না। শিশু অঙ্কের ঘণ্টায় অঙ্কের প্রতি মনোযোগ ছিল ন! বলে 

শিক্ষক মশাই যখন তার নির্মম বেত অপ্রতিহতগতিতে চালিয়ে যান 
তথন অসহায় শিশু এই অর্থহীন দণ্ডের অর্থ কিছুমাত্র বুঝতে ন| পেরে 

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে এবং বিষয়বস্তর সঙ্গে শিক্ষাদাতার 

প্রতিও একট! ঘ্বণার বীজ শিশুমনে অঙ্করিত হতে থাকে । 

অগ্দ্দিকে ঘণ্টাগুলিকে যে ভাবে ভাগ করা হয়, তাতে বিষয় থেকে 
বিষয়াস্তরে মনোসংযোৌগ করা মনের সাধারণ গতির দিক থেকেও 
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অসম্ভব । কার্ধ্যহ্চী তৈরী কর! হয় প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিষ্ভালয়্ ও 
শিক্ষকদের ন্ববিধা-অস্্রবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে, শিশুদের দিকে চেয়ে নয়। 
সমগ্র বিদ্যালয়ে হয়ত একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক কিংবা দুইজন গণিতের 

শিক্ষক আছেন। কিভাবে তাদের মাঝে মাঝে ফাক দিয়ে সব শ্রেণীতে 

পড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই হয়ে দাড়ায় কার্্যহুচী-তৈরী করার 
সময় প্রধান মানপিক কপরৎ। ফলে হয়ত অঙ্কের শ্রেণীর পর চিত্রকলার 

শ্রেণী পড়ল। যে ছেলে অঙ্ক ভালবাসে সে হয়ত একট! অঙ্কের সমস্তার 

মধ্যে যেমনি রস পেতে সুর করেছে অমনি ঘণ্টা বেজে গেল। অঙ্কের 

বই ফেলে এবার বসতে হবে ড্ইংএর খাতা নিয়ে । যদিও ড্রুইংএ মন 
বলছে না তবুও অন্কের খাতা খোলার উপায় নাই। ছুলতে হছুলতে 

যেমনি হয়ত ছবি আঁকার দিকে মনটা ঝুঁকল অমনি বাজল আবার 

ঘণ্টা । সুতরাং অঙ্কও হলনা আর না হুল চিত্রকলা--কপালে জুটল 
অনাবশ্তক বকুনী, মনটা ভরে উঠল অকারণ তিক্ততায় । এমনি ভাবে 
কা্্যস্থচী ভাগ করা এবং সময় নিদ্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে কোন 
কাঁক্পটাই ঠিক করে করা হয়ে ওঠে না। মাঝখান থেকে একটা না 

একট] বিষয় শিশুর ছু'চোখের বিষ হয়ে উঠে। 

সুতরাং বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে যে ঘণ্টা বাজিয়ে বিভিন্ন ব্বিয় পড়ান 

হয় লা তার পেছনে যুক্তি পাওয়! কঠিন নয়। কিন্তু তবু প্রশ্ন, থেকে 

যায় যে, বিভিন্ন বিষয়গুলি শেখাবার স্থযোগ সেখানে কোথায়? 

, বুনিম্াদী বিস্ভালয়ে বিষয়গতভাবে আলাদা আলাদা করে ভাব, 

গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি শেখানো হয় না বটে তবে প্রথম 
থেকে শিশ্তরা যাতে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে, 

গ্রত্যেকটি কাজের সঠিক হিসাব রাখতে পারে, প্রত্যেকটি কাজের 
ক্রুটি-বিচ্যুতি বুঝে তা! দুর করতে পারে এবং কাজকে প্রগতির দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, প্রত্যেকটি কাজের সামাজিক মূল্য বুঝতে 
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পারে-_সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় সুতরাং, বুনিয়াদী বিস্কালয়ের 

মুখ উদ্দে্ত থাকে কাজ। যা কিছু জানলে কাজটি ভাল ভাবে, 
উন্নততর ভাবে, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে করা যায় এবং শিশু নিজের 
অধীত বিগ্ভা পরের কাছে সাবলীল ভাষায়, সুম্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে 

পারে, সে সকল তথ্যই বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে শিশুকে পরিবেশন কর] হয়। 

সামাজিক হিহাব প্রকাশ 

মুল্য (ক) মৌখিক 
(ক) নৈতিক (খ) আক্ষরিক 
(খ) অর্থ- গে) চিত্রে 

নৈতিক | (ঘ) অভিনয়ে 

(গ) রাজ- ডে) সঙ্গীতে 

নৈতিক 

(ঘ) ভূগো- 

লৈতিহাঁসিক 

শ্বিজ্তন্তান 

বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ে কাজ শেখা মানে কেবল মাত্র যান্ত্রিক শিপুণতা 

অর্জন করা নয়, একথা! পূর্বেই বলেছি। যাস্ত্রিক নিপুণতা শিক্ষার 
একটা মুখ্য দিক মাক্র, সবটুকু নয় । শিক্ষার সম্পূর্ণতার জগ্য শিশুকে 

আত্মপ্রকাশ করতে শিখতে হয। প্রত্যেকটি কাজের পেছনে যে 

বৈজ্ঞানিক তত্ব ও সত্যের প্রয়োগ রয়েছে তা৷ বুঝতে হয় এবং বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের প্রয়োগে কোথায় অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা বুঝে নিজের কাজকে 

উন্নততর করার শিক্ষা নিতে হয়? প্রত্যেকটি কাজের সামাজিক মূল্য 
বুঝতে হয় এবং কোন কাজ কিরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে করা উচিত তা ভাল 

ভাবে বুঝে সেই বিশ্বাস অন্থুসারে কাজ করতে হয়। 
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বুনিযাদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার এই চারিটি দিক সম্পর্কে বিশদ ভাবে 
আলোচনা করা যাক £ 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথমাবধি বিশেষভাবে শিশুর আত্মপ্রকাশের 

দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। শিশুর হাতে এখানে প্রথমে কোন বই 

দেওয়া হয় না । নানাবিধ খেলা-ধূলা, গান, চিত্রাঙ্কনই হয় শিশুর প্রধান 
কাজ। কিন্ত দিনাস্তে শিশুকে সাবাদিনের কাঁজের একটী মৌথিক 
বিবরণ দিতে হয়। এই সমস্তের মাঝখান দিয়েই শিশু অবাধ আত্ম- 
প্রকাশের স্থযোগ পায়। শিক্ষক শুধু এইটুকুই দেখেন যে, শিশু 
যেন নিজের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে অপরের কোন ক্ষতি না করে 

বা! নিজে কোন, বিশেষ বিপদের সম্বীন না হয়। এই বয়সে শিশুর 
থুশীমত আকার মধ্য দিয়েই লিখিত ভাষা শিখার পূর্ব্ব-প্রম্রতি চলতে 
থাকে। পরে অগ্ত এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা 

করার চেষ্টা করবো । সঙ্গীত ও দৈনিক কাজের বিবরণী দেওয়ার 

মধ্য দিয়ে শিশু মৌখিক ভাষা আয়ত্ত করতে থাকে। প্রার্থনা ও 
কাজকে আনন্দদায়ক করার জগ্য গানের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন 

টাকুতে একটি বিশেষ আসনে স্থৃতা কাটার সময় গান করা হয় ঃ 

ঝট্ক! লপেট আর তলোয়া কাতাই 
তকৃলীর ছন্দেতে মোর! গাঁন গাই। 

অথব। চরকায় স্থতা৷ কাটার সময় £ 
শাস্ত মনে চল চরকা চালাই 
ছুঃখ করিতে দূর জগতের ভাই। 
পথে পথে ভাই বোন কীদিতেছে এ শোন, 

পরণে কাপড আর পেটে ভাত নাই। 

বিভিন্ন কাজের জন্ত এরকম প্রচুর গান রয়েছে, প্রয়োজন পড়লে শিক্ষক 
স্বান-কাল-পাক্পোপযোগী আবো গান তৈরী করে নেন। এই সকল 
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গান গাইতে গাইতে শিশু যখন কাজ করে তখন তাঁর কাজের বোঝার 
দিকটা লঘু হয়ে যায়, আর গানের ছন্দে ছন্দে কাজের নিপুণত। বেড়ে 
উঠতে থাকে । এই ভাবে গানের রসবোধ শিশুর মধ্যে জাগ্রত হয়। 

অন্য দিকে গানের মধ্য দিয়ে শিশুর নৃতন নূতন শব্ধের সঙ্গে পরিচন্ন 

হতে থাকে ; বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নাম, বিভিন্ন সরঞ্জামের নাম, ব্যবহার 

ইত্যাদি সে শিখতে থাকে | এ ছাড়া অবশ্য শিশুর প্রার্থনা! এবং নানাবিধ 

উৎসব অনুষ্ঠানের জগ শিশু বিবিধ গান, কবিতা ইত্যাদি শিখে থাকে । 

এই সকল গান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যাতে বিশেষভাবে সু-সাহিত্যের 

সঙ্গে পরিচয় ঘটে সে দিকে শিক্ষক বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। 

মৌখিক প্রকাঁশের জগ্য অবশ্ত প্রথমে সব চাইতে বেশী দৃষ্টি দেয় হয় 

দিনান্তে শিশুর দিনের কাঁজের বিবরণ দেওয়ার দিকে । শিক্ষক নিজেও 

সারাদিনের কাঁজের বিবরণ দেন। তাঁর এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে শিশু 
নূতন নূতন শবের সঙ্গে পরিচিত হয়, প্রত্যেকটি শবের সুস্পষ্ট ও শুদ্ধ 

উচ্চারণ জানে। শিশু বিবরণ দেবার সময় যাতে সাবলীল ভাষায়, 

সুষ্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে, ধারাবাহিক ভাবে কাজের বিবরণ দিতে 

পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় । 
প্রথম প্রথম শিশু ভুল ভাষা ব্যবহার করে, ভুল শব্ধ প্রয়োগ ও 

ভুল ক্রিয়াপদ থাকে অজন্র। ক্রমে শিশু নিজেকে প্রকাশ করতে 
দেখে নুতন নূতন শব্ধ প্রয়োগ, এমন কি বিভিন্ন অলঙ্কারের প্রয়োগও 

করতে পারে। অবশ্ত এ বিষয়ে শিক্ষকের বিবৃতিই হয় আদর্শ। 

তাঁর ভাষা যত সমুদ্ধ হয় শিশুর ভাষাও ততই সরস হয়ে উঠতে থাকে। 
এ দিক থেকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা অত্যন্ত বেশীভাবে শিক্ষকের 

উপর নির্ভর করে। শিক্ষকও অবশ্য ভাষ! শিক্ষার অগ্নপূরক হিসাবে 

বিভিন্ন কাজ, উৎসব ইত্যার্দি সম্পর্কে স্ু-সাহিত্যিকদের লেখা থেকেও 
প্রচুর পরিবেশনের সুযোগ পাঁন। শিশুর শিক্ষার দিক থেকে এই .প্রথম 
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১1২ বৎসরের দাম খুব বেশী । শিক্ষকের ভুল উচ্চারণ, শবের অপ- 

প্রয়োগ, ভাষার বিশ্তদ্ধতার অভাব শিশুর যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। 
এ অময়ে দিনান্তে সারাদিনের কাজের বিবরণ দেওয়াই হয় শিশুর 

প্রধান পাঠ। প্রথমে শিশু ধারাবাহিক বিবরণ দিতে পারে না, ছু*টো 
চারটে ঘটনা এলোমেলো! ভাবে মনে রাখতে পাবে মাত্র । ক্রঙষে 

শিশুর ধাবাবাহিক ভাবে কাজগুলির কথা মনে রাখার ক্ষমতা জন্মে ও 

বিতিন্ন কাজগুলিকে সহজ ভাষায় প্রকাশ কবার শক্তি হয। এটাই 

হয় তার স্বতিশক্তিব প্রাথমিক অভ্যাঁস। 

প্রথম বৎসরের শেষ দিকে অথব1 দ্বিতীষ বৎসবের প্রথমে শিশু 

লিখতে শিখতে আরম্ত করে। এখানে স্বরু হয় তার শিক্ষার দ্বিতীয় 

পর্ঘ্যায়। কি করে লেখা-পড়া শেখার কাজ এগিযে চলে এ সম্পর্কে 

অন্ত প্রবন্ধে আলোচনা করা হযেছে । এবাধ শিশু সারাদিনের কাজেব 

বিবরণ লিখে রাখতে শেখে ও বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে যা শেখে তা 

লিখে রাখে । এবার শিক্ষকের কাজ হয় তাদের লেখা সযত্বে শুদ্ধ 

করে দেওয়া । এই হয় শিশুর প্রধান পাঠ্য পুথি । শিশু নিজের 
লেখা নিজে পডে শোনায়। এতে আত্মগ্রকাশের প্রচুর আনন সে 
পেয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ুদ্ধ উচ্চারণে যথাস্থানে উপযুক্ত জোর দিষে 

তারা পড়তে শেখে। সারাদিনে লেখার কাজ ঝড় কম হয় না, আর 

সবটাই ভয় নিজের আত্মপ্রকাশ । 

এই ভাবে ভাষা শেখার সঙ্গে আমাদের চলতি বিদ্যালয়ের ভাব 
শেখার 'প্রভেদ সুম্পই। চলতি ভাষা শিক্ষার অল্পই শিশুর নিজের 

আত্মপ্রকাশ । শিক্ষকের আদেশে শিশু কতকগুলি পাঠ্য মুখস্ত কবে এবং 

পরীক্ষার খাতায় সেই গুলিই আবার পরের ভাষায় উদগীরণ করতে 
শেখে । এখানে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর রস গ্রহণ বা তাকে আত্মস্থ করার 

ওপর অল্পই জোর দেওয়! হয়। বিশেষতঃ শিক্ষণীয় বিষয়বন্তর সঙ্গে 
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শিশুর নিজের জীবনের উন্নতির যোগ অল্পই থাকে । এখানে বড়দের 

কাছে বিষয়বস্তর মাধুর্য বা ওই সব নীতিবাক্য শেখার ওঁচিত্য যতই 
হোক না কেন শিশ্ভর জীবনের জমিতে তার মূলের প্রসার ভাল হয় না। 

তাল হজম করার জন্য যেমন লালা নিঃসরণের প্রয়োজন অনেকথানি, 

শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে হলেও তেমনি আগ্রহের লাল! নিঃসরণের 

প্রয়োজন। এ আগ্রহ হৃষ্টি কেবল মাত্র ওচিত্য বোধ থেকে হয় না। 
তার জগ্ প্রয়োজন জীবনের নান 2:151551-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ । 

চলতি শিক্ষায় তার স্থুযোগ অল্পই থাকে । এজন্য আমর দেখি যে, 

ছাত্ররা আজকাল মুল গ্রন্থ অল্লই পডে থাকে ; নোট বই মুখস্ত করে 
পরীক্ষার জঙ্য তৈরী হয়। ফলে স্ুুসাহিত্যের বদলে অতি নীচু স্তরের 
ভাষার সাথে তাদের পরিচয় ঘটে এবং নিজের চেষ্টায় নিজের ভাষায় 

নিজের মনের তাৰ প্রকাশ করার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। 
এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি । বি, এ) এম, এ 
পাশ করেও যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা ছুটো বাক্য শুদ্ধ করে 

লিখতে পারেনা তার কারণ এইখানে । কেবল মান্র নোট বই আর 

কপালের জোরে অনেক বিষ্ভার্থী উতরে যায়। মুখস্থের মধ্য থেকে 

পড়লে নম্বর কাটার কোন উপায় থাকেন! । অথচ একটু আধটু ঘুরি 
ফিরিয়ে প্রশ্ন এলেই জারিজুরী ধরা পড়ে যায়। এমনও অনেক ক্ষেত্র 
জানি, যেখানে প্রশ্ন না বুঝার ফলে পরীক্ষার্থী এমন উত্তর মুখস্থ লিখে 

দিয়ে এসেছে যার সঙ্গে প্রশ্নের কোন যোগই নাই। বইয়ের ভেরি ভেরি 

ইম্পর্টেন্ট” অংশটুকু ছাডা যে কেউ বড় অন্ত কোন অংশ পড়ে না, 
ব্যাখ্যাদি যে কখনও নিজের ভাষায় লেখেনা তা তো। আমরা সকলেই 
জানি। স্বাধীনতা লাভের পর বর্ধমান জেলার মেমারীতে এক কম্া 

সম্মেলন হয় । সেখানে কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রস্তাব করেন যে, যতদিন 

বিশ্বধিদ্ভালয় বাংলাতে সব পরীক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারেন 
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ততদিন পরীক্ষা বন্ধ থাকুক। উত্তরে উদ্বিগ্ন অধ্যাপকগণের পক্ষ 

থেকে বলা হয় যে, সর্বনাশ, তা হলে তে] ছেলেমেয়েরা সব ফেল করবে। 

ওরা ইংরেজীতে প্রশ্্রের উত্তর শিখেছে বাংলায় উত্তর লিখবে কি করে! 

আমরা আজকাল বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিগ্ালয়ে যে পরিমাণ ভাষা শিখে 

থাঁকি এই তার পরিণাম ! সবচেয়ে ছুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষা কিছু 
মাত্র হচ্ছেনা জেনেও অধ্যাপকরা এমন শিক্ষাই এখনও দিয়ে 

চলেছেন এবং অভিভাবকরা পর্য্যস্ত পরীক্ষা পাশ আর চাকুরীর নেশায় 

নিজ সন্তানসন্ততির এই সর্বনাশ সহ করছেন। বিদ্যার্থীদের কোন 

দোষ দেওয়া বৃথা । শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা এমনি যে, 

যে বত ভাল তাবে ফাকি দিতে পারে, যে যত নিজের যৌলিক চিন্তা 

চেপে যেতে পারে পরীক্ষায় তারই তত জয়-জয়কার। বুনিয়াদী 
বিদ্ালয়ে পরের কথা কম মুখস্থ করতে হয় বলে নিজের ভাষাকে আয়ত্ত 

করার ও আত্মপ্রকাশ করার হ্থযোগ বেশী জোটে । 

অবশ্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বই দেওয়া হয় না বলে লোকের যে 

ধারণ! আছে, সেটা একান্তই ভরান্ত। বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে বই দেওয়! 

হয় এবং সাধারণ বিদ্যালয় থেকে সেখানে শিশুরা অনেক বেশী বই পড়ে 
থাকে । কেবল এখানে পাঠ্য পুস্তকের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয় না। 

প্রথমতঃ শিশুকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াদি সম্বন্ধে জানবার জন্য পুস্তকের 
সাহায্য নিতে হয়। উৎসবাদির জগ্যও অনেক বইপত্র বুনিয়াদী 

বিদ্যালয়ে বি্যার্থীদের ঘটতে হয়। যে-কোন একট] উৎসবের দৃষ্টান্ত 

নেওয়া যাক । বুনিয়াদী বি্ভালয়ে সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন 
প্রতিপালিত হয়ে থাকে । এজন্য রবীন্দ্রনাথের জীবনী, কবিতা, গান 

নাটক ইত্যাদির সঙ্গে বিদ্যার্থীদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন । শিক্ষক 
বিদ্যার্থীদের কাছে বিভিন্ন বই পড়ে শোনান, বইএর কথা বলে 
দেন এবং তাদের বইগুলি পডে নিতে বলেন । এমনি করে 
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উৎপবাদির মধ্য দ্বিয়ে বিশিষ্ট লৌকদের লেখার সঙ্গে বিদ্যার্থীদের 
পরিচয় ঘটে। কিন্তু এখানে বিশেষ বই পড়া, বিশেষ ব্যাখ্যা 

মুখস্থ করাই প্রধান হয় না, পুস্তকের সঙ্গে পরিচয়ই প্রধান হুয়। 
বইএর ভাষায় উত্তর লেখার উপর কোন জোর দেওয়া হয় না 
দেখা হয় যে, বিদ্ার্থী বই পডে সমস্যাকে আয়ত্ত করার ইঙ্গিত 

খুঁজে পেয়েছে । কতগুলি পাঠ্যপুস্তক আয়ত্ব করায় মধ্যে শিশুর? 
সর্বশক্তিকে নিধ্ধ করার বদলে সমগ্র গ্রস্থাগারকে শিশুর সামনে 

খুলে ধরা হয়, পুস্তকের রাজ্যে অবাধ ভ্রমণের ছাড়পত্র দেওয়া 
হয় তাকে । 

শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বাড়াবাঁর জগ্য বুনিয়াদী বিষ্তালয়ে 

আর একটি উপায় অবলম্বন কর! হয়ে থাকে । বুনিয়াদী শিক্ষায় যে 

আদর্শ সমাজের কল্পনা! হয়ে থাকে তা হচ্ছে ভালবাসার ভিত্তিতে গঠিত 
সমাজ । ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক বিকাশের 

একীকরণই এখানে প্রধান লক্ষ্য । নিজের স্বার্থ ই যেখানে লক্ষ্য সেখানে 
এই আদর্শ সমাজের উপযুক্ত মাছষ গড়ে উঠ! সম্ভব নয়। সাধারণতঃ 
পরীক্ষা পাশ যেখানে লক্ষ্য, পরীক্ষায় প্রথম হওয়! যেখানে সবচেয়ে 
লোভনীয় সার্থকতা, সেখানে একে অপরকে সাহায্য করা কঠিন। 

এখানে কৃতিত্বের দৌডে সকলেই প্রথম হতে চায়। তাই অন্ঠ 

সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়। তাই অগ্যকে সাহায্য 

করাটাঁকে সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করা অন্বাভাবিক নয়। 

কোন কোন ক্ষেত্রে তো একে ক্ষতিকর বলে মনে করাও স্বাভাবিক 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কিস্তু এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া! হয়না । 
যে এগিয়ে আছে সে অপরকে সাহায্য করবে--এটা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 

শিক্ষালাভের একটা অঙ্গ। যে-হেতু বুনিয়াদী বিষ্তালয়ে শিক্ষককে 

ব্যাক্তিগত তাবে সকলকে সাহায্য করতে ও শিক্ষা! দিতে হয় সেজগ্য সর্বদা 
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সর্ববিষয়ে প্রত্যেকটি ছাত্রকে প্রত্যক্ষ সাহায্য দেওয়া চলে না । এজন্য 

শিক্ষায় অগ্রসর ছাত্রদের অনগ্রসর ছান্রকে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যবহার 

করা হুয়। শিক্ষার সম্পূর্ণতার এটা হয় একটা পরীক্ষা । যে নিজে 
কোন কিছু আয়ত্ত করেছে তার পক্ষে অপরকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া 

কিছু অসম্ভব নয়। পরকে না বুঝাতে পারার কারণ প্রধানতঃ ছুইটি, 

প্রথমতঃ বিষয়বস্তকে আত্মস্থ করতে না পার!, দ্বিতীয়তঃ ভাষার 

ওপর অধিকারের অভাব। এ ছু'টির যে-কোন একটি না থাকলে 
বুনিয়া্দী বিদ্যালয়ে শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ মনে করা হয় । 

সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রকাশ বলতে আমরা য৷ বুঝি, তা 

সাধারণ বিস্ধালয়ের ভাষা শিক্ষারই পূর্ণতর রূপ। তবে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা দেওয়! হয় কাজকে সার্থক করে তোলার জনা, 

কেবল মাত্র পরীক্ষা পাঁশের জন্য নয়; চিত্র দিয়েই বুনিয়াদী 

বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার কাজ সুরু হয় এবং চিত্র এই শিক্ষার একটি 

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে । অন্য প্রবন্ধে আমরা বিভ্তুততর 
ভাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব। সঙ্গীতও এথানে 

আত্মপ্রকাশের একটি বিশেষ অঙ্গ । সঙ্গীত কাজকে রসসমৃদ্ধ করে 

তোলে । আত্মপ্রকাশের সহায়তার জনা এবং বিষয়বস্তকে সুস্পষ্ট করে 

তোলার জন্য প্রদীপণ অঙ্কনের প্রয়োজনও প্রচুর । বুনিয়াদী 
বিগ্ভালয়ে এই সমস্ত দিকেই যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয় তবে এগুলিকে 
আলাদা আলাদা বিষয় বলে মনে করা হয় না। কাজের কাঠামোর 

ওপর প্রকাশের এই সকল ভঙ্গী বিভিন্ন রঙের পৌছ টেনে দিয়ে মূল 
ছবিটাকে সুসম্পূর্ণ করে তোলে মাত্র । 

হিসাব 
বুনিয়াদী বিগ্যালয়ে প্রত্যেকটি কাজের হিসাব রাখার দিকে বিশেষ 

দুতি দেওয়া হয়। এই হিসাব রাখা শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদা অঙ্গ । 



বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ১০৯ 

কোন কাজ করে কাজের হিসাব যিনি দিতে পারেন না, বুনিয়াদী 

শিক্ষার দৃষ্টিতে তাঁর শিক্ষা পূর্ণ হয়নি বলে মনে করতে হুবে। 

এই হিসাব রাখাটা সাধারণ বিগ্ভালয়ের গণিতেরই অনুরূপ । 
কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্যও রয়েছে । বুনিয়াদী বিস্যালয়ে 
হিসাব কবা হয় কাঁজেব প্রয়োজনে । কেবল অঙ্ক শেখানোর জগ্যই 
এখানে অঙ্ক কবান হয় না। সাধারণ বিদ্যালয়ে আমরা গণিত শিখি 

হিসাবের কতকগুলি প্রণালীকে আয়ত্ত করবার জগ্য, কোন প্রকৃত ও 

প্রয়োজনীয় হিসাব করাব জগ্য নয়। সাধারণ বিগ্ভালয়ে গণিতের 

সমস্যাগুলি তাই কাল্পনিক, বাস্তব নয়। 

কিছু দৃষ্টান্ত নিযে আমাহ্দর বক্তব্যটা পরিষ্ষাব করার চেষ্টা করা 

যাক। সাধারণ বিচ্ভালয়ে অঙ্ক শেখাবার জগ্য প্রথমেই সংখ্যাগুলির 
সঙ্গে শিশুর পরিচষ করান হয়, তার পরেই শেখান হয় যোগ-বিয়োগ 
প্রতি বিভিন্ন প্রকরণ । মনে কবা যাক £ 

২৭০৮৩ 

৫৯৭২৮ 

৩৪৭৬ 

৫৩৬ 

এই যোগ অঙ্কটি শিশুকে কবতে দেওয়া হলে। ৷ এখানে 
সংখ্যাগুলি শিশুৰ কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন। যোগ অঙ্ক করার মধ্যে 

এখানে কেবল মানসিক কসরৎ করা ছাঁড1 আব কিছু করণীয় নাই। 

বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে হিসাবের মূল অহ্ুপ্রেরণা হচ্ছে কাজের তাগিদ। 

প্রথমতঃ ধারাবাহিক রূপে অন্ক শেখাবার চেষ্টা প্রথমে বুনিয়াদী 

বিচ্ভালয়ে কর! হয় না। বিভিন্ন বিবয়গুলি যেমন বয়স্ক মনের পরিণত 

যুক্তির বিশ্লেষণী শক্তির আবিষ্কার, তেমনি বিভিন্ন প্রকরণের ধারাঁও যুক্তি- 
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সম্ভৃত। বাস্তব কাজে এরা! আলাদা আলাদা হয়ে থাকে না, আর 
প্রথম শেখাবার বেলাতে এদের আলাদা আলাদা করে শেখাবারও 

প্রয়োজন হয়ে পড়ে না। 

বুন্যাদী বিগ্ভালয়ে প্রথম হিসাব হয় মৌথিক ভাবে । বিদ্ভালয়ে 
মোট বিগ্ভাথীব মধ্যে কতজন উপস্থিত আব কতজন অন্কপস্থিত 

ও তারা কারা কারা আব কেনই বা আসেনি তার হিসাব নিকাশ 
প্রত্যহ করা হয। ফলে কিন্তু বি্বার্থী গোণ! ও বিয়োগ করা--ছুইই 
একসঙ্গে শিখতে আরম্ভ কবে । যারা আসেনি তাদের খোজ নিতে হয়। 

ফলে সংখ্যাটা! একটা বিমূর্ত অর্থহীন সংখ্যা মাত্র থাকে না, শিশুর 
কাছে বিভিন্ন সংখ্যাব অর্থ পরিষ্কার হতে থাকে । এব মধ্যে শিশুদের 

বিভিন্ন কাজেব জিনিষপত্র বেব কবে নিতে ও হিসাঁব করে ফিরিয়ে 

দিতে হয। এব মধ্য দিযে সংখ্যা-গণনাব ভিত্তি দৃঢ় হতে থাকে । 

তাবপর আসে হিসাব কবে সত গুটানোর পালা । এবাব শিশুকে দশ 

দশতাব গুণে এক এক “কলি” করে সুতা বাধতে হয়। এর মধ্য দিয়ে 

শিশু দশকের সঙ্গে পরিচিত হুয এবং দশের ভিত্তিতে গুণতে শিখার 

কাঁজ এবার স্ত্ুক হয। প্রথমেই কিন্ত দশক সংখ্যাগুলি শিখে। 

যেমন আজ পাঁচ কলি হুতা কাটা হযেছে, পাঁচ কলি মানে পঞ্চাশ, 
পাচ দশে পঞ্চাশ | সঙ্গে সঙ্গে আব এক কলি হতে কত বাকি আছে, 

তার আর কত হলে নূতন কলি উঠবে__ ইত্যাদি হিসাব প্রত্যহুই 

করতে হয। ফলে দশেব চেয়ে কম সংখ্যার ষোগ-বিযোগে শিশুরা 

অত্যন্ত হয়ে উঠে। 

মিশ্র ও অমিশ্র অঙ্কও বুনিয়াদী ঈঁবগ্যালয়ে আলাদা! করে রাখা 

হয় না, অনেক মিশ্র অঙ্কই এখানে প্রথম দিকেই চলে। ঘড়ি দেখতে 

শেখান হয়। দেরীতে এলে কে কতখানি দেবীতে এলো! সেটাও 
হিসাব করতে হয়। বিদ্যার্থীদের প্রথম থেকেই তুলা পাজ প্রভৃতি 
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শিক্ষা নিতে হয়। এভাবে প্রথম থেকেই সময়, ওজন, দৈর্ঘ্য সম্পর্িত 
অন্কগুলি এসে পড়বে। কাজের প্রয়োজনে প্রতাহই এই সব হিসাব 

কিছু না কিছু করতে হয়; সুতরাং, অভ্যাসের কমতি পড়ে না 
এখানে । 

এই হিসাব করার মধ্যে শিশুর লাভ-ক্ষতি জডান থাকে বলে 
হিসাব জিনিষটা শিশুর কাছে অত্যস্ত আগ্রহময় হয়ে উঠে। এখানে 

সাধারণ বিদ্যালয়ের অঙ্কের সঙ্গে বুনিয়াদী বিগ্ালয়ের অস্কের একটা 
প্রকাণ্ড তফাৎ রয়েছে । কাল থেকে আজ বেশী গুতা কাটা হলে 

কিনা, আধ ঘণ্টায় আজ ঠিক কত তাঁর হুতা কাটা হলো, তিন 

মাস বাগানে পরিশ্রম করার পর ঠিক কি পরিমাণ ফসল উঠে 

এলো, কত পরিমাণ কত নম্বরের স্তোতে নিজের কতথানি কাপড় 

হবে_-এ সব সমন্তা সম্পর্কে সঠিক হিসাব রাখতে পারার আগ্রহের 
অন্ত নেই শিশ্তর। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের হিসাবের কাজ এই সব 

আগ্রহকে কেন্দ্র কর! হয়, বলেই শিশুর কাছে অঙ্ক কষা এখানে ভীতিপ্রুদ 

না হয়ে পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। 

অনেকে বলবেন যে, এরকম প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে সব অন্ক 

করানো চলে না। এ প্রবন্ধে এই প্রশ্নের বিশদ উত্তর দেওয়া সম্ভব 

নয়। তবে মোটামুটি ভাবে বল! চলে যে, এমন খুব কম অঙ্কই আছে 
যা কাজের তাগিদে আসে লা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্ুতা- 

কাটাকেই কাজ বলে গণ্য করা হয় না, একথা পূর্ধেই বলেছি। শিশুর 
সমগ্র জীবন ও পরিবেশই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম । 

এ সম্পর্কিত বিচিত্র সমস্তার সন্দুখীন নিজকে হতে হয় এবং ধ সকল 
সমশ্তার সমাধান তাকে করতে হয়। এই সকল কাজের মধ 

গণিতের বিভিন্ন প্রয়োগ সর্ধদাই করতে হয়। 
তাছাড়া মনে রাখ! প্রয়োজন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা । 
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এখানে বিভিন্ন প্রকরণ আয়ত্ত করার প্রয়োজন যতখানি তার চাইতে 
ঢের বেশী প্রয়োজন হিসাব করার মনোবৃত্তি স্ষ্টি করা । বৈজ্ঞানিক 

মন গডে তোলার জগ্ভ হিসাবের প্রয়োজন সর্বাধিক । প্রায়, বোধ 

হয়, মোটামুটি প্রভৃতি শব্দ বিজ্ঞানের অতিধানে অচল। অথচ 
আমাদের চরিত্রে বেহিসেবী মনোবৃত্তির প্রভাবটাই প্রবল। এই 

মনোতৃত্তিকে দূর করা এবং বিজ্ঞানীস্গুলত মনোবৃত্তি সৃষ্টি করাই 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হিসাব শেখানোর মূল লক্ষ্য । এই মনোবৃত্তি হৃষ্টি 
করার সোপান হচ্ছে হিসাবে আগ্রহ হ্ষ্টি করা । সেজগ্য বুনিয়াদী 

বিস্ালয্ে প্রতি কাজে হিসাবের প্রয়োপ্রন ও তাতে কি লাভ হয, তার 

দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করাই মূল লক্ষ্য থাকে । 
শৃথবীতে সকল অঙ্কের মূলে রয়েছে যোগ, বিয্লোগ, পুরণ ও ভাগ 

-এই চারিটি প্রক্রিয়া । সকল প্র্রক্রিযার অজীর্ণ অভ্যাসের চাইতে 
এই চারিটি মূল প্পরক্রিয়াব উপর প্রকৃত অধিকাব জন্মানো প্রাথমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য হওয় প্রয়োজন । 

তাছাড়া বর্তমান অঙ্কের মধ্য দিষে জ্ঞাতপারে হোক অজ্ঞাতসাবে 

হোক একটা সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনাও আমরা শিশু-মনের তেতব 

ঢুকিয়ে দেই। ছুধে জল মেশানোর অঙ্ক, সুদকষাব অঙ্ক, সৈগ্যের রসদ 

ইত্যাদির অঙ্ক এই বিষয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত। শিশুর প্রয়োজপীয় কাজে 
হিসাবী হ'তে তাকে আমরা শিখাই না অথচ অঙ্কের নামে উপরোক্ত 

ধারণাগুলিব সঙ্গে আমরা তাকে পরিচিত কবি। ফলে শিশুর কোন 

প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না, তার কোন উপকারও হয় না, অথচ পবোক্ষে 

অপকার হয় অনেকথানি । 

এই হিসাঁব করার মধ্য দিয়ে বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে শিশুর সুল্ম হিসাবী 
মনোবৃততি সৃষ্টি করা হয়। সাধারণ ভাবে অক্কের সঙ্গে তুলনা করলে 
এখানে বীজগণিত খানিকটা কম শেখানে। হলেও গণিত ম্যাটি.কুলেশন 
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পরীক্ষার মানের চাইতে কম শিখানে! হয় না এবং ইংরেজীতে যাঁকে 
বুক কিপিং বল! হয়, তার অনেকথানিই শেখানো হয়ে থাঁকে। নিজেদের 
বাজেট তৈরী করতে, লাত ক্ষতির হিসাব করতে, ভাগারের হিসাক 
রাখতে, হিসাব পরীক্ষা করতে বিদ্ার্থারা এখানে অনেকখানি 
পারে। 

বিজ্ঞান 

বুনিয়াদী শিক্ষা বলতেই আমরা বুদ্ধিযুক্ত কাজের শিক্ষা বুঝি । 
বুদ্ধিযুক্ত কাজের লক্ষণ হচ্ছে প্রগতি । বদ্ধ জল যেমন দুষিত হয়ে 
উঠতে থাকে, বুদ্ধিহীন কাজও তেমনি ক্রমে ক্রমে প্রগতিহীন হয়ে 
ওঠে। কাজকে প্রগতিশীল করতে গেলে প্রগতিহীনতার কারণ 

জানতে হয় এবং সে সব কারণ দুর করে কাজকে সম্পূর্ণতা ও আদর্শের 
পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই কার্যযকারণ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং 
কাজকে সুনির্দিষ্ট অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেবার শক্তি দেয় বিজ্ঞান। 
এই বিজ্ঞান বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। 
সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে পর্ধ্যবেক্ষণ। সুক্ষ পর্ধযবেক্ষণকে 

বিশ্লেষণ করে কার্যকাঁরণ সম্পর্ক স্থাপনই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রাণ। 

এই খানেই সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পার্থক্য । 

অসম্পূর্ণ, আবছা ধারণার উপর যে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি, তাকেই 
আমরা বলি সাধারণ জ্ঞান বা 00100] 82586 ০0৫ 1080%15020. 

যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে উপনীত হওয়া যাঁয় তাঁকে 
[00000৮50509 বলে। এই তত্বের আবিফার আমাদের 

জ্ঞান'জগতে এক নূতন ঘুগের স্ষ্টি করেছে। এই আবিষ্কারের ভিত্তির 
উপরই বিজ্ঞানের বিল্ময়কর সৌধ রচিত হয়েছে । এই প্রক্রিয়াকে 
নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা চলে ₹--৫৯) পর্যবেক্ষণ, ২) বিশ্লেষণ, 

এ 
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(৩) লংশ্লেষণ, ৫) দিদ্ধান্ত ও (৫) প্রয়োগ । যে-কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান লাভ করতে গেলে অন্ধভাবে কোন জিনিব মেনে নেওয়া! চলে না। 

সত্যি কথা বলতে গেলে, অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিজ্রোহের মধ্যেই 
বিজ্ঞানের জন্ম। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রথম কথাই হচ্ছে কোন 
কিছু বিনা যুক্তিতে না মেনে সত্য আবিফারের জন্ত নিরলস সাধন! । 

অথচ আমরা! যখন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শেখার জঙগ্য বিজ্ঞানের পুথি মুখস্থ 

করতে বসি তখন জগৎ-সংসার থেকে, পর্যবেক্ষণের অনন্ত উপাদান 

থেকে আমাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে এনে পাঠ্য পুস্তকের কালো কাল্পো 
অক্ষরগুলির উপর নিবন্ধ করি। এর ফলে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের 

পরিবর্তে মানসিক জডতারই স্বষ্টি হয় । আমবণ স্বীয় প্রচেষ্টায় পর্য্যবেক্ষণ 
করার পরিবর্তে অন্ধভাবে পাঠ্য পুঁথিব ছাপার অক্ষরকেই বেদবাক্য 
বলে মানতে শিখি । 

বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে প্রতিকাজে শিশুর মধ্যে বিজ্ঞানী ন্থলভ 

মনোভাব হ্ৃষ্টির চেষ্ট। করা হয়। শিশু যাতে প্রত্যেকটি কাজের 

স্থবিধা ও অস্থবিধা, ভূল-ক্রুটি নিজেই নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করতে 
পারে, সেজগ্য তাকে প্রচুর স্থযোগ দেওয়া হয়। শিশু টাকু কাটে। 
টাকুটা ধাতুর তৈরী, তার দণওটা লোহার, চাক্তিটা পতলের ) দ্ুতরাং, 
তাকে ধাতুর সাধারণ সংজ্ঞা এবং লোহা ও পিতলের রঙ,ও গুণেব 
পরিচয় জানতে হয়। স্তা কাটার উপর বিভিন্ন আবহাঁওযার বিভিন্ন 

প্রভাব। 'এই প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সুতা কাটার প্রগতি 
ব্যাহত হতে বাধা । এগ্জগ্ত আবহাওয়। সম্পর্কে শিশুকে জানতে হয়। 

টাকুর সঙ্গে কুটের ঘর্ষণে টাঁকুর হুক ক্ষয়ে যায়, ভাট গরম হয়ে ওঠে। 

শিশু এসব খু'টি-নাটি লক্ষ্য করতে শিখে এবং এসবের কারণ জেনে 
নেয়। কুকড়ি টিল| রাখলে টাকুর গতি কমে যায়, সুতা উৎপাদন 

নির্দিষ্ট সময়ে কম হয়। শিশুর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং শিশু 
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প্রতি ব্যাহুত হবার কারণ জেনে তা দুর করে। বুনিয়াদী বিদ্তালক্সে 
শিশু সাফাইর কাজ করে, কৃষির কাজ করে। এই প্রত্যেকটা কাজ 
সুচারুভাবে করার জগ্ত কাজের বিজ্ঞান ও যন্ত্রশান্্র জানা প্রয়োজন । 
কষি করতে গিয়ে শিশু বিভিন্ন, মাটি, বিভিন্ন আবহাওয়া, বিভিন্ন খাতু, 
বিভিন্ন রকমের বীজ ও ফসলের সঙ্গে পরিচিত হয়। সারের উপাদান, 
প্রয়োজন, বিভিন্ন মাটিতে পারের প্রয়োগ সম্পর্কে সে প্রত্যক্ষভাবে 
জানতে পারে। সাফাইর কাজ করতে করতে সাফাইর বিভিন্ন 
উৎপাদন এবং দেহ ও স্বাস্থ্যতত্ব সম্পর্কে শিশুকে অনেকখানি জানতে 
হয়। 

বুনিষ়্াদী বিষ্যালয়ে বিজ্ঞান সম্পর্কে ছটি মূল কথা হল এই যে ঃ 
(১) শিশু এখানে পাঠ্য গুথিকে মুখস্থ করার উপরই সমস্ত শক্তি 
নিয়োজিত করে না-_তাকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য মুখস্থ করিয়ে 
দেওয়াই এখানে লক্ষ্য নয়। শিশু যাতে নিজেই পর্যবেক্ষণ করে, 
নিজেই পর্ধ্যবেক্ষণকে বিশ্লেষণ করে, কার্ধ্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে 
পারে এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, সে বিষয়ে তাকে 
উৎসাহিত করা হয়। বুনিয়াদী বি্ভালয়ের প্রধান উদ্দেশ্ত--শিশুর 

মধ্যে বিজ্ঞানী স্থলভ মনোবৃত্তি স্ষ্টি করা, তার দ্ষ্টিকে অবারিত ও অন্নু- 

সন্ধিৎস্থ করে তোল।, তার মধ্যে স্থপ্ম ও সুমিষ্ট হিসাব করার মনো- 
ভাব তৈরী করা, তার ভাষাকে সুম্পষ্ট ও ঘ্র্থ্যহীন করে তোলা । 

এজগ্য এখানে অজ্জিত জ্ঞানকে বইয়ের ভাষায় প্রকাশ করার জগ্ পাঠ্য- 
পুস্তক মুখস্থ করার উপর জোর না দিয়ে নিজের ভাষায় নিজ নিজ 
বিবৃতি খাতায় লিখতে শ্িখান হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী 

বিদ্ভালয়ে বিজ্ঞান শেখার অস্ষুপ্রেবণা জোগায় কাজ। এখানে কেবল 

স্তান আহরণের জন্যই বিজ্ঞান পড| হয় না। জ্ঞান আহরণ অবস্তাই হয়, 
বিদ্যার্থাকে নিজ নিজ সমস্তার সমাধানের জগ্ পুথির সাহায্য অবশ্তাই 
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গ্রহণ করতে ছয়। কিন্তু এখানে মুল লক্ষ্য থাকে কাজের প্রগতি । 
প্রত্যেক কাজ যথোপযুক্ত না হলে সেই ত্রুটির মুলে কোনো-না-কোন 
প্রাকৃতিক নিয়ম থাকে। প্রকৃতিতে খেয়াল মত কোন কাজ হয় না। 
এই সকল নিয়মকে খুঁজে বের করা ও কাজের প্রতিবন্ধক দ্বর করার 
মধ্যেই বিজ্ঞানের জ্ঞান নিহিত আছে! বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজের 
মধ্য দিয়ে এই সকল নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হুওযা ও এই জ্ঞানকে 
প্রয়োগ করার শক্তি অর্জনকেই বিজ্ঞান শিক্ষা বলে। 

বুনিয়াদী শিক্ষায় জীবনের মানকে উন্নত কবার কাজে বিজ্ঞানের 

জ্ঞানকে প্রয়োগ করার চেষ্টা কি ভাবে করা হযে থাকে, তা বুনিয়াদী 

শিক্ষার পরিবন্তিত কার্ধ্যস্চীকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে। 
পাইখানাষ যাওয়া, প্রত্্রীব করা, মুখ ধোওয়! প্রভৃতি সামান্ কাজ 

থেকে সুরু করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে যেখানে 

যতখানি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে, তা শিশুকে পরিবেশন করার চেষ্টা 
কর! হয়েছে । আগেই খলেছি যে, বুনিযাদী শিক্ষার প্রতি কাজের 

হিসাব রাখার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তারই মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান- 
শিক্ষার ভিত্তি দু কর! হয়। আর সব চেয়ে বড কথা এই যে, বিদ্যার 
এখানে নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নয়? শ্থীয় প্রচেষ্টা ঘ্বার৷ নিজ শক্তি বাডাবার 

হ্গযোগ এখানে সর্বত্র রয়েছে। 

সামাজিক মূল্য £ 

প্রত্যেকটি কাজের সামাজিক মুল্য বুঝা বুনিয়াদী শিক্ষার একটি 

অঙ্গ। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুকে কাজ করতে এবং সেই কাজের 
মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ আদর্শ অন্থুযায়ী জীবনকে গড়ে ভুলতে শিখান 

হয়। শিশুকে সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত শোষণহীন শ্বাবলম্বী সমাজের 
উপধুক্ত নাগরিক রূপে। গড়ে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য । 
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আমাদের চারিদিকে আজ যে সমাজ রয়েছে তা এই আদর্শে গঠিত 
সমাজ নয়। এই সমাজে শোষণের মূল জাতির জীবনের মর্মস্থল 
পর্য্যন্ত প্রসারিত; এই সমানে অসহায় পরাবলম্বন সাধারণ ঘটনা, 
এমনকি শারীরিক শ্রম সম্পর্কে পরাবলম্বন কৌলীন্তের লক্ষণ। সুতরাং, 
এমন পরিবেশের মধ্যে নূতন আদর্শে কাজ করতে গেলে গভীর নিষ্ঠা 
এবং যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গভীর বিশ্বাসের প্রয়োজন । প্রত্যেকটি 
কাজের সামাজিক মূল্য, অর্থাৎ কে) নৈতিক, ( খ) অর্থনৈতিক, (গ) 
রাষ্ট্রনৈতিক ও (ঘ) ইতিহাস-ভৌগোলিক মূল্য না জানলে সে রূপ 
গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাস জন্মান অসম্ভব । 

বুনিয়াদী বিদ্কালয়ে এই মিলের যুগেও টাকু অথবা চরকায় সুতা 
কাটা হ'য়ে থাকে । বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্দের কাছে এ একটা উপহাসের 
বিষয়। সাধারণ লোকের মনেও এ ধুগে চরকার (প্রয়োজনীয়তা ও 

সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস স্থপ্রচুর। এ যে অযথ। পরিশ্রম, কালক্ষয় 
ও পাগলামি, সে বিষয়ে তাদের সন্দেহ নেই। বিজ্ঞ লোকের এমনিতর 

উপহাসে খাঁদি ছেডেছেন, এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। বস্ততঃ 

হাতে সুতা কাটার অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য সুম্পষ্টরূপে না বুঝা পর্ধস্ত 
এ রকম সংশয় ম্বাভাবিক। পরিচ্ছন্ন থাকতে আমর! সকলেই চাই। 

এ যে ভাল, তাতে কারো সন্দেহ নাই । কিন্তু নিজের গৃহ ও আশপাশ 

পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিতে আমরা চাই না, এতে আমাদের সম্মানের 

হানি হয় বলেই আমরা মনে করি। অথচ মেথরের অভাবে--এদের 
ধর্মঘটের সময় জঞ্জালের নরককুণ্ডে বাস করা সম্মানজনক অথবা নিজ 

হাতে আবর্জনা পরিফার করা অধিকতর সম্মানের, তা আমরা ভেবে 

দেখিনা । নিজেদের সুবিধার জন্য, সামান্ঠ স্বার্থের লোভে মেথর 

জাত স্যষ্টি ক'রে তাদের শোষণ করা যে নিজের, কাজের ও সমগ্রভাবে 

মান্ধষ জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, সে কথা আমর! বুঝতে পারি না যতক্ষণ 
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না আমরা কাজটার নৈতিক দিকে দৃষ্টিপাত করি। এমনি ভাবে 

আমর! আজ বৃহৎ যন্ত্র, শিল্পায়ন প্রভৃতির জঙ্ঠ অস্থির হয়ে উঠেছি। 

এই শিল্পায়নের জগ্ঘ কেন্ত্রীভূত ক্ষমতার ফলে কি করে ব্যক্তিত্বাধীনতা 
ব্যাহত হয়, তা না জানালে আমরা বুনিয়া'দী বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় কুটার- 

শিল্প কিছুতেই নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে পারি না। 
মান্থুষ যখন নিজের হাতে কাজ করা ছেড়েছে, ক্রীতদাস বা যন্ত্রের উপর 

নির্ভর করেছে তথন তার কি দশ! হয়েছে, তার তরি ভুরি সাক্ষ্য 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে । ভূগোল 
ও ইতিহাসের এই সাক্ষ্য জানতে না পারলে আমাদের প্রচেষ্টা অন্ধ 

থেকে যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বর্তমান ও অতীত অভিজ্ঞতা 

থেকে আমরা যদি শিক্ষা! গ্রহণ না করি, তবে আমাদের কাজ হবে অন্ধের 

পথ খোজার মত। এ জন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার এই দিকটার 

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়। হয় । 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এই দিকটা চলতি বি্ভালয়ের পৌর- 
বিজ্ঞান, ইতিহাস-ভূগোলের শিক্ষার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু গ্রতেদ 

এখানে এত সুম্পষ্ট যে, তা লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না। প্রাথমিক 

বিগ্কালয়ে বর্তযানে পৌরবিজ্ঞান সাধারণতঃ অতি সামান্তই শিক্ষা 

দেওয়া হয়ে থাকে। ইতিহাস-ভূগোলকে এখানে আলাদা আলাদা 
বিষয়রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাস পড়াবার বেল] সন, তারিখ আর 

রাজা-রাপ্ড়ার নাম-ধাম বংশ-পরিচয়ই হয়ে ওঠে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়- 
বস্ত। বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ে কাজের সামাজিক মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান সম্পূর্ণ 

অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেওয়া! হয়। এখানে যে পৌরবিজ্ঞান শেখান হয়, 
তা ছাত্রদের নিজের সমাজে প্রকৃত স্থায়ত্ব শাসন পরিচালনার মধ্য 

দিয়েই শিক্ষ। দেওয়া হয়। বিদ্যার্থারা এখানে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন 
কাজের দাক্নিত্বভার গ্রহণ করে। তারই মধ্য দিয়ে তারা পৌর- 
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বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। তা ছাড়া স্বাবলম্বী, সমবায়ের ভিত্তিতে 

গঠিত সমাজের দুষ্টিতে যে-কোন কাজের মূল্য কি তা যাচাই করে 
কাজটি গ্রহণ অথব। বর্জন করতে শিখে। 

ইতিহাস-ভূগোলকে বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে আলাদা আলাদা করে 
ধরা হয় না। ইতিহাস শেখাবার বেলা সন, তারিখ, ধুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ।- 

রাজডার ওপর এখানে বেশী গুরুত্ব অর্পণ করা হয় না। বুনিয়াদী 
বিদ্ভালয়ের ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষা বিদ্যার্থারা গ্রহণ করে বিভিন্ন 
জাতি ও বিভিন্ন কালের অভিজ্ঞতার শিক্ষা থেকে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ 

করার জগ্তও সেই শিক্ষা অনুসারে কাজের গতিপথ স্থির করার জন্ত। 

জগতে কোন সমস্তাই নৃতন নয়। বিভিন্ন কালের পটভূমিকায় বিভিন্ন 

জাতির সামনে কতকগুলি মূল সমস্ত] বিচিত্র বেশে এসে হাজির হয়ঃ 

যেমন, বন্ত্রের সমস্তা, অন্নের সমস্তা, আবাসের সমন্ত!, শাসনের সমস্তা | 

যুগে ঘুগে এই সব সমস্তা মান্থষের সামনে, সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে, 
বিভির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এসে হাজির হয়েছে। 

বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কাঁলে এইসব সমস্তার সমাধানের জদ্ত চেষ্টা করা 
হয়েছে। কোন চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, কোথাও বা আংশিক 

সফলত৷ পাওয়া গেছে, কোথাও পুর্ণ তর সমাধান মাচ্ছষের ভাগ্যে 
জুটেছে। জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি গডে উঠেছে এই সব সমস্তার 
সমাধান অন্থ্যায়ী। মানুষের সভ্যতার সমন্তা ও সমাধানের প্রচেষ্টা, 
তার কৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের এই কাহিনীই বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে শিক্ষণীয় 

বিষয়বস্ত । কারণ, এই শিক্ষার ভিভিতেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুরা 
অতীতের অভিজ্ঞত1 থেকে শিক্ষ। নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজ নিজ 

কাজকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করবে । 

এই ভাবে বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে কাজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিক্ষণীয় 

বিষয়বস্ত দান! বাধে । বিভিন্ন বিষয়কে এখানে আলাদ] ভাব! হয় না 
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এবং এক বিষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিযন ভাবে আর এক বিষয় শিক্ষা 

দেওয়া হয় না। কি করে এক একটি কাজের মাধামে শিক্ষা দেওয়া হয়, 

তার বিশদ বিবরণ অগ্ঠাত্র দেবার চেষ্টা করব । এই প্রবন্ধে আমরা 

দেখাবার চেষ্টা করেছি, যাকে সাধারণতঃ বিভিন্ন ব্ষষে শিক্ষার্দীন বলে 

তাও কি ভাবে বুনিযাদী বিদ্ভালযে আসে 



শিশুর মানসিক বিকাশ -বুনিয়াদী 
শিক্ষায় লেখাপড়৷ শিক্ষা 

এবার আমরা বুনিয়াদী শিক্ষায় কি ভাবে লেখা-পড়া শেখান হয় 

সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। এ বিষয়ে কোন শেষ সিদ্ধান্তে এসে 

পৌছে গেছি বা এসম্বন্ধে সকল সমন্তার সদুত্তর আমরা পেয়েছি, সে 
দাবী আমরা করছি না । বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা প্রয়োগের যে 

ফল পাওয়া! গেছে এবং আমরা! ব্যক্তিগততাবে যে পরীক্ষা চালিয়ে 

যাচ্ছি ও ফল পেয়েছি তারই উপর নির্ভর করে আমাদের সিদ্ধাস্ত 
এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার স্থান 

এখনও অজন্র রয়েছে। মাত্র নয় বৎসরের মধ্যে এই ক্ষেত্রে পরীক্ষার 

অবসর সামাগ্ই জুটেছে। তবে এই কয় বৎসর অভিজ্ঞতার ফলে একটা 
নতুন পথরেখার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সে পথ যে আমাদের 
আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যের দিকে স্থির এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে 

সনহের কোন অবকাশ নেই। এটুকু নিশ্চয় যে, অনেকের অভিজ্ঞতা, 
অনেকের পরীক্ষার ফলে এ বিষয়ে উপাঁদান-খরশ্বধধ্য অনেক বেড়ে যাবে-_ 

আজকের এই ক্ষীণ গঙ্গোত্রীধারা বিরাট এবং সার্থক রূপ নেবে। 
বুনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড অভিযোগ এই যে, বুনিয়াদী 

বিষ্ভালয়ে প্রথমেই বর্ণপরিচয় করান হয় না। বুনিয়াদী বিষ্যালয় 

থেকে ফিরে গেলে মা-বাঁপ যখন প্রশ্ন করেন £ “আজ কি লেখা 

পড় করে এলি? শিশু তখন অল্লান বদনে উত্তর দেয় ঃ “কিছু না।” 

মা-বাপ জিজ্ঞেস করেন £ “তবে সারাদিন করেছিস কি?” উত্তর আসে, 

"সাফাই করেছি, হুতা কেটেছি, গান গেয়েছি, ছবি এঁকেছি আর 
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খেলা করেছি।” এমনি করে যায় একদিন, ছু*দিন, আরো ছু'চার 

দিন। তারপর বাপ-ম| সিদ্ধান্ত করে বসেন £ ”ওধানে শেখায় না 

কিচু । অন্ত ছেলের! পাঠশালে গিয়ে লেখাপড়া শিখে ফেল্প, আর 

আমার ছেলেটা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গিয়ে একেবারে মূর্ঘই থেকে 
যাবে।” সুতরাং হুঠাৎ একদিন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছেড়ে শিশুকে 

হয় অন্য বিদ্ভালয়ের পথে হাটতে হয়, নয়তো বাড়ীতে বদ্ধঘরে বসে 
“বঃ এ আকার “বা” “ক” এ য-ফলা ক্যা বাক্য, এ আর “ক” এ য-ফলা 

'ক্য' এঁক্য ইত্যাদি মুখস্থ করতে হয়। 
শিশুকে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে কথা আমর! সর্বপ্রথমে ভূলে যাই, 

তা হচ্ছে শিশুর অস্তিত্ব, তার ব্যক্তিত্ব । শিশুকে আমর! কেবলমাক্র 

আমাদের সম্পত্তি বলে ভাবি এবং তাকে আমাদের মনের মত করে 

গড়ে তুলতে চাই। ফলে প্রথম থেকেই ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাললাগা- 
মন্দলাগা, আগ্রহ-অনাগ্রহকে অস্বীকার করা হুয়। “অ+ “আ” প্রভৃতি 
বর্ণ বয়স্কমনের ধ্বনি বিশ্লেষণের ফল। শিশুর মনে ৭1৮ বৎসর বয়স 

পর্ধ্যস্ত উচ্চারিত শব্দ-ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করে বর্ণ-ধ্বনিকে আয়ত্ত করার 

কোন তাগিদ থাকে না। শরব্দ-ধবনির মাধুর্য ও ছন্দের উপর শিশুমনের 
একটা আকর্ষণ প্রথম থেকেই থাকে এবং সেই আকর্ষণের ফলেই এই 

বয়গে শিশু ম্বতঃস্কুর্ত ভাবে ধ্বনিগুলিকে নিয়ে খেল! করতে করতে বর্ণ- 
গুলিকে একটু একটু করে আবিফার করতে থাকে । অল্পবয়সে জোর 

করে বর্ণগুলির সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করলে শিশু বর্ণ- 

গুলিকে চিনবার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা বোধ করে না এবং এর 

ফলে বর্ণ-পরিচয়ে শিশুর কোন আগ্রহ বা সক্রিয় প্রচেষ্টা না থাকায় 

শিখতে অযথা বেশী সময় লাগে এবং জোর করে শেখান হয় বলে 

অনেক সময় নানা কুফলও ফলে থাকে । অনেক সময় এই সব কাঘ্বণে 

পড়াশুনার প্রতি শিশুর বিতৃষ্ণ জন্মে যায়, স্কুল পালিয়ে সে পড়াশুনা 
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এডাবার চেষ্টা করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই কুসংসর্গে পড়ে যায়। 
প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পডাশুন! ছাড়ার পর অধিকাংশ লোক উত্তর- 

জীবনে যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর হ"য়ে যায়, তারও একট! কারণ এইখানে 
খুঁজে পাওয়া! যাবে । ধরে বেঁধে শেখান শিক্ষা শিশুর মনের মধ্যে তাল 

করে দাগ কেটে বসে না; ফলে সামান্ত অত্যাসেই সেই ক্ষীণরেখা সম্পূর্ণ 
' মুছে যায়। বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে আমরা প্রায়ই একটা অভিযোগ 
অভিভাবকদের কাছ থেকে শুনতে পাই যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আসার 

মাস থানিকের মধ্যেই অনেক শিশু আগে শেখা “লেখাপড়া” একেবারে 

ভূলে গেছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়েও বারে বারে এই কথা 

মনে হয়েছে যে, সাধারণ শিক্ষায় শিশ্ত যেভাবে লেখাপড়া শেখে, সেটা 
শেখাই নয় । 

বর্ধবনি বা বর্ণের আক্ষরিক রূপকে আয়ত্ত করায় শিশুর কোন 

প্রয়োজন বা তজ্ঞনিত আগ্রহ না থাকলেও, শব্-ধবনি ও তার আক্ষরিক 

রূপকে আয়ত্ত কবার মধ্যে শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহ ছুই-ই থাকে। 

“অ+ “আ, প্রস্থৃতি না শিখলে শিশুর কিছুমাত্র আসে যায় না ) কিন্তু মা” 
“বাবা” 'ছুধ+ “ভাত”, খাব প্রভৃতি শব্কে আঁয়ত্ত করা শিশুর জীবনের 

পক্ষে একাস্ত অপরিহার্য । এইজগ্ শিশু যে বয়সে বর্ণ নিয়ে সামাগ্ঘ- 
মাত্রও মাথা ঘামায় না, সেই বয়সেই সে নিজের একান্ত চেষ্টায় এ সব 
শব্দগুলিকে আয়ত্ত করতে আরম্ভ করে। ভাষা বা আত্মপ্রকাশ-ক্ষমতাঁর 

বিকাশ ত্বামাদের জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই এই ক্রম অনুসারে ঘটে। 

শিশু প্রথমে “ম” আর “আকার, চিনে তবে মা” ভাকতে শিখে না, কিংবা 

প্রথমেই “ছু” ে*, থা”, বি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে “দুধ খাব” বলে 
চেঁচায় না । প্রয়োজনের তাগিদে এবং স্বতংস্যূর্ত আগ্রহের বশে 

শিশু প্রথমেই আশপাশের কথাবার্তা থেকে নিজের প্রয়োজনীয় 

জিনিষগুলি চিনে নেয় আর তাদের নামগুলি জেনে নেয়। বুনিয়াদী 
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শিক্ষায় শিশুমনের বিকাশের এই স্বাভাবিক ক্রমের স্থযোগ গ্রহণ 
কর! হয়। 

শিশুমনের আর একটা! স্বাভাবিক ঝোঁক আছে,রূপ ও রেখার বাধনে 

পরিচিত জিনিষগুলিকে বেঁধে রাখার । বল! হয়ে থাকে যে, শৈশব 

থেকে যৌবনে আসার সময়টুকুর মধ্যে মানবমন প্রাক্-প্রীতিহাসিক 
কাল থেকে বর্তমান কাল পর্ধ্যস্ত সভ্যতার বিভিন্ন পর্ধ্যায়ের মধ্য দিয়ে 

দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। মাছুষের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই 
যে, আগ্ঠি কাল থেকেই রূপরেখার প্রতি মাঁনবমনের একটা আকর্ষণ 

আছে। এই আকর্ষণের ফলেই গুহাবাসী মানব গুহার ছাদে নানাবিধ 
জন্ত-জানোয়ারের ছবি এঁকে রেখে মহাকালের মণিকোঠায় তাদের 
স্বাক্ষর রেখে গেছে । লিখিত ভাষার ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেও 
একই সাক্ষ্য জোটে । ছবি থেকে যে ধীরে ধীরে বর্ণমালার ক্রমবিকাশ 

ঘটেছে তার স্থুম্পষ্ট প্রমাণ নানা দেশের, নানা তাবার ইতিবৃত্তে রয়েছে। 

শিশুর সহজ প্রবৃত্তির মধ্যেও আমরা এই সত্যের প্রমাণ পেয়ে থাকি। 
শিশু ছবি দেখতে ভালবাসে, হাতে একটু করে চক পেলে নিজের 
মনের খুশীতে সর্বাবিধ বস্তুর খুশ্রীষত রূপ দিতে বসে যায়, যে বাঁপ-মা 

ভাই-বোনকে সদাসর্বদা চারপাশে দেখে তাদের প্রতিকৃতি পেলে 
তন্ময় হ'য়ে বসে দেখে। 

বুনিয়াদী বি্ভালয়ে শিশুমনের এই সহজ প্রবৃত্তির স্থযোগ নিয়ে 
লেখাপড়া শেখানর ব্যবস্থা করা হয় ছুই তাঁবে। প্রথমতঃ শিশুকে নিজের 
থুশীমত আঁকতে উৎসাহিত কর] হয়। শিশুর চার পাশে বিবিধ দ্রাব্যের 

দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয়। শিশুও তার নিত্য ব্যবহার্ধ্য জব্য- 
গুলি আঁকার কাজে সানন্দে লেগে যায় । এই শিক্ষার মারফৎ বিভিন্ন 

মাংসপেশীর উপর শিশুর কতৃত্ব জন্মাতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃহিও 
খুঁটিনাটি দেখতে শেখে--রঙের বৈচিজ্র্য, টানের কারিকুরি শিশুর চোখে 
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ধর] দিতে থাকে মাংসপেশীগুলির উপর শিশুর কর্তৃত্ব স্থাপনের কাজে ১ 

অবস্ত তার শিপ্র-কাজও তাকে অনেকথানি সাহায্য করে। এর পর 

ধীরে ধীরে ছবির সঙ্গে ছবির নামও যুক্ত করে দেওয়। হয়। তারপর 

শিশুকে ছবি ছাড়! শুধু নামটাকেই চিনতে ও আঁকতে শেখান হয়। 
অগ্ভদিকে শিশুর নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্যসমূহ এবং নিত্যকরণীয় 

প্রক্রিয়াগুলির নামের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটান হয় এবং এইভাবে 

শিশুর শব্-ভাখারকে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়। অতি অল্প বয়সে শিশু 

যেভাবে এবং যে কারণে স্বতঃস্ফুর্তভাবেই 'জল+, 'গরম+, ঠাণ্ডা” “ছুধ” 
খাব, প্রভৃতি শবে সঙ্গে পরিচিত হয়, সেই ভাবেই তাকে বুনিয়াদী 

বিগ্কালয়ে সর্বপ্রথমে “ঝাড়, “কোদাল”, 'তুলা+, “হুতা', “হুতাকাটা”, 
তুলা পেঁজা”, 'তৃলা ধোনা” প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে পরিচিত করান হয় । 

এগুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নিত্যব্যবহথা্ধ্য জিনিষ এবং নিত্যকরণীয় 

কাজ। ঠিক যেমন শিশুব পক্ষে 'ছুধ”, থাব' ইত্যাদি শব্ধ না শিখলেই নয়, 
এ ছাঁড। তার জীবন পঙ্গু হ'য়ে যায়, তেমনি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর 

পক্ষে এ সকল শব্দ শেখ! অপরিহার্ধ্য, নইলে বিদ্যালয়ে তার কাঁজের 

শআোত রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং, শিশু সাগ্রহে শব্ধ লিখে আয়ত্ত করতে 

শিখে এবং বার বার প্রয়োগ করা হয় বলে উচ্চারণ-বিশুদ্ধির দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য দেওয়াও সহজ হ'য়ে পডে। 

বিদ্কালয়ে শিশু আসার পর শিক্ষকের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে শিশুর 

সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হওয়া । এই পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথম থেকেই 
শিশুর উচ্চারণ-বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওষ! প্রত্যেক শিক্ষকের কর্তব্য | 

বলা বানুল্য, উঠাবসা, চালচলন, কথা! বলার ভঙ্গীর প্রতিও শিক্ষককে 

এই সময় থেকেই দৃষ্টি দিতে হয়। 
তারপর প্রতিদিন বিদ্ভাথীর! বিদ্যালয়ে আসামাত্র শিক্ষক কতজন 

বি্ভালয়ে এলে! তা গুণে নেন এবং এই গণনা-কাধ্যে সাহায্য করতে 
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বিদ্যার্থীদের উৎসাহিত করেন। এখান থেকেই শিশুর সংখ্যার সঙ্গে 
পরিচয় আরম্ভ হয়। কতজনের মধ্যে কতজন আসেনি তা গুণে 

নেওয়া হয়ঃ যারা আসেনি, তাদের নাম বের করা হয়। সমস্তটা 
কাজেই বিদ্যার্থীর৷ সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। এবারে শিক্ষক কৃষ্ণ- 
পটে লেখেন £ প্বুধবার, ১লা বৈশাখ, ১৩৫৫ সন। আজ ১৮জন 

বিছ্ভালয়ে এসেছে । ৩ জন-_রাম, করিম ও মায়া-আসেনি।” তার- 
পর তিনি নিজের খাতায় হাজিরার হিসাব টুকে নেন এবং কেন টুকে 
নিচ্ছেন তা বিদ্াথীদের বুঝিয়ে দেন। ফলে বিদ্যার্থীরা লেখার তাৎপর্য্য 

বুঝতে পারে এবং এরই যধ্য দিয়ে লিখতে শেখার আগ্রহ তাদের 
জন্মাতে থাকে । বিকাল বেলা আবার যখন বিগ্যার্থীর! বিষ্ভালস্ে 

আসে তখন আবার গুণ.তি কর! হয় এবং সকাল বেলাকার উপস্থিতির 

সঙ্গে বিকাল বেলাকার উপস্থিতির হিসাব মিলিয়ে দেখা হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে সকাল বেলা যারা উপস্থিত ছিল এবং বিকালে আসেনি বা বিকাল 

বেলা যারা নূতন এলে! তাদের নাম খুঁজে বের করা হয় এবং ক্ুষ্ণপটে 

লেখা হয়। বিদ্যার্থারা এবার লেখার সার্থকতা বুঝতে পারে, একান্ত 
প্রয়োজনীয় কাজের মধ্য দিয়ে তাদের শব্দ ও সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় 

ঘটতে আরম্ত হয়। | 

ঠিক এই ভাবেই শিক্ষক প্রতিদিন কাজের সরঞ্জাম বের করে দেবার 
সময় কৃষ্ণপটে হিসাবটি লিখে রেখে জিনিষগুলি সকলের মধ্যে ভাগ 

করে দেবার ভ্গ্ভ এক এক জনের জিম্মা করে দেন। কয়েকটা দৃষ্টাস্ত 

দেওয়া যাক। বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে প্রতিদিনই অন্ততঃ এই কয়েকটি 
কাজ করণীয় থাকে --(১) সাফাই, ২) কতা কাটা, (৩) বাগানের 

কাজ। সাফাইর কাজ আরম্ভ করার আগে শিক্ষক কৃষ্ণপটে লিখতে 

পারেন ঃ ( পরপৃষ্ঠায় ছবি প্রষ্টব্য ) 
এই তাবে সাফাইর প্রত্যেকটি সরঞ্জামের ছবির পাশে তাদের নাম 
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লিখে দেওয়া যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন্ জিনিষ কতগুলি বের 
করে দেওয়া হল তার সংখ্যা পাশে লিখে দেওয়া চলে। এইবার ধার 

উপর ভগ কবে দেবার পাল! এবং সাফাইব কাজ সম্পর্কে দায়িত্ব যার 
উপব দেওয। হয়েছে, তাঁকে ডেকে কোন্ কোন্ জিনিষ এবং কতগুলি 

আছে, তা কৃষ্$পটে পডতে দেওয়! হল; তারপর তাকে সেই সঙ্গে 
মিলিয়ে প্রকৃত জিনিষগুলি গুণে সমঝে নিতে দেওয়া হল। কাজ 

শেষ হয়ে গেলে আবার জিনিবগুলি গুণে কৃষ্ণপটে লেখা বস্ত ও সংখ্যার 
সঙ্গে মিলিষে ফেরত নেওয়া হল। বল৷ বাহুল্য, ভারপ্রাপ্ত বিচ্যার্থীটির 

সঙ্গে সঙ্গে অগ্যান্ত বিগ্যার্থার পড়ার কাজ আপনা আপনি হ'য়ে যায়, 
কখনও কখনও তারা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে । 
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এমনি ভাবে হত কাটার আগেও বিভিন্ন জিনিষের ছবি, তাঁদের 

নাম ও সংখ্যা কৃষ্ণপটে এঁকে দেওয়া! চলে। যেমন £ 

হৃত| কাটার ব্যাপারে একই সংখ্যা-_এক্ষেত্রে ১৮--বার বারই 
লিখতে হবে। প্রয়োজনের অঙ্গ হওয়ায় এই পুনরাবৃত্তি শিশুমনকে 
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গীড়া দেবে না) অথচ একই সংখ্যার সঙ্গে বার বার যোগাযোগ 
স্বাপিত হওয়ায় শিশু সহজেই সংখ্যাগুলিকে চিনে নেবার সুযোগ 

পাবে। কতা কাটার ব্যাপারে ভাগ যে করে দেবে, তার উপর আরও 

অনেকটা দায়িত্ব থাকে । প্রত্যেক আসন, টাকু, কুট, নাটাই, টাকুর 
চোঁউ-এ বিভিন্ন বিদ্বার্থার নাম লেখা থাকে এবং সেই নাম অনুসারে ভাগ 

করে দিতে বলা হয়। একজনের জিনিষ আর একজনে ব্যবহার করলে 

কে কতখানি সুতা কাটল তাঁও হিসাব করে বের করা যায় না আর 

কার সুতা কেমন হচ্ছে--কোঁন প্রগতি হচ্ছে কিনা তাও বুঝা যায় না। 

কথাট! শিশুদের একট, বুঝিয়ে দিলেই তারা জিনিষটা সহজেই বুঝে 
নিতে পারে এবং নাম অনুসারে জিনিষ ভাগ করে নেবার পেছনে কি 

স্থবিধা আছে, সেটা বুঝে নেয় । এতে শিশুর সম্পত্তি-বোধকেও অযথ। 

উৎসাহ দেওয়। হয় ন৷ আবার নিজের জিনিষ নিজে ঠিক ভাবে রাখার 
ও ব্যবহার করবার এবং নিজের কাজকে উন্নত করার উদ্দীপনাও তারা 

খুঁজে পায়। শিক্ষকের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ম্বতঃ- 

সিদ্ধ । এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক শিশ্তর প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখা 

সম্ভব হয়, প্রত্যেকের দৌধক্রটি খুঁজে বের করা এবং সেগুলির সংশোধন 
কর] সহজ হয়, কোন জিনিধ নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তার দায়িত্ব 

একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর দেওয়া চলে এবং লেখাপডার দিক 
থেকে এই ব্যবস্থার ফলে অন্ততঃ প্রত্যেক বিগ্যার্থীকে নামের আক্ষরিক 

রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। কুটে অবশ্ঠ বিদ্যালয়ের নাম, গ্রাম, 

থান! ও জেলার নাম লিখে দেওয়া চলে এবং তাতে বিদ্ভার্থীরা ধীরে 
ধীরে এই সকল নামের সঙ্গেও পরিচিত হ'তে থাকে । 

এই লেখার কাজ এবং লিখিত বিভিন্ন নামের সঙ্গে পরিচয় যে 

প্রথম থেকেই যন্ত্রের মত সুরু করতে হবে, তার. কোন অর্থ নাই। 

শিক্ষকের কাজ এই পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিশুর মনে চিন্তার 
শা 
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স্থ্টি করা ও তারপর এই পদ্ধতি অবলম্বনে শিশুর স্বীকৃতি আদায় কর! । 
শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে চিন্তায় 
স্বাবলম্বী করে তোল!, সে যাতে নিজের সমস্তার সমাধান নিজে করার 

শক্তি অর্জন করতে পারে, নিজের ভাবনা নিজে স্বাধীনভাবে তাবতে 

শিখে, তেমনভাবে শিশুকে গড়ে তোল! । সুতরাং শিশু যাতে প্রথম 

থেকেই অন্ধভাবে শিক্ষকের অন্থুসরণ করে তেমন কিছু করা শিক্ষকের 
উচিত হবে না। তিনি শিশুর মামনে সমশ্তাকে তুলে ধরবেন এবং 
এর সমাধান সম্পর্কে আলোচনায় নিজের যুক্তি রাখবেন ও অগ্ছের 

যুক্তি আহ্বান করবেন। স্তরাং টাকুতে নাম না লিখে, ঝাড়ু 
ইত্যাদির সংখ্য। গণন| না করে বা কোন হিসাব না রেখে প্রথম ২1১ 

সপ্তাহ কাজ করা যেতে পারে এবং তারপর তাতে কি অন্গুবিধা বা 

ক্ষতি হুল, তা শিশুকে দেখিয়ে দিয়ে অগ্তরূপ কর্ম্মপদ্থা অবলম্বনের ইঙ্গিত 
দেওয়া! যেতে পারে । 

কিছুদিন ছবি ও শব্ধ পাশাপাশি রেখে পড়ানর অভ্যাস করার পর 
ছবিকে বাদ দেবার পালা আসবে। এই দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে পা দিতে 
কতদিন লাগবে, তা নির্ভর করবে স্থান-কাল-পাত্রের উপর। সকল 

শর্ষ এক সঙ্গে আয়ত্ত হবে না। এজগ্ শিক্ষক শক্ত কাগজে ছবি ও 

ছবির নাম পাশাপাশি রেখে ছোট ছোট করে কেটে নিতে পারেন। 

প্রয়োজন পড়লে এ-রকম কাগজের টুকরায় লেখা দেখিয়ে শিশুকে 

সাহায্য করা চলতে পারে । আলাদা আলাদ! বাক্সে বিভিন্ন কাজে 

প্রয়োজনীয়-__যথ] 'সাফাই সরঞ্জাম”, 'হ্তাকাটার সরঞ্জাম+, “বাগানের 
কাজের সরঞ্জাম'_বিভিন্ন বস্তর নাম লেখা কাগজের টুকরাগুলি রাখা 
যাঁয়। শিশুরা এগুলি নিয়ে খেল! করতে ভালবাসে-_ঠিক যেতাবে 

0::0-0091175 থেলে। এর মধ্য দিয়েও তার! বিভিন্ন দ্রব্য ও 

প্রক্রিক্নার আক্ষরিক রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে 
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বিভিন্ন অক্ষর দিয়ে শব্ধ তৈরী করার বদলে বিভিন্ন শব্দ দিয়ে বাক্য 
তৈরীর কাজ চলবে । অবশ্ শিক্ষার এই অংশটুকুকে কাজের মাধ্যমে 
শিক্ষা বল! চলবে না) নিছক খেলাই বলতে হবে ; তবে বুনিয়াদী 

বিদ্ভালয়েও ত+ খেলাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে প্রথম 

দিকে । স্থতরাং, এই খেলা শিশুর প্রথম শিক্ষার পক্ষে বিশেষ 
'কারধ্যকর হবে বলে মনে হয়। শিক্ষক এভাবে শিশুর থেলার জঙ্ঠ 

কি কি উপাদান তৈরী করবেন, সে সম্বন্ধে এখনও পর্য্যস্ত শিক্ষকের 

বিবেচনার উপরই নির্ভর করতে হয় ; কারণ, এখনও পর্য্স্ত এ সম্পর্কে 
সঠিক কোন উপাদান তৈরী কর! হয় নি। আমার মনে হয়, উপযুক্ত 
শিক্ষক হলে শিক্ষকের এই স্বাধীনতা স্ুফলই প্রসব করবে । তৰে 
আমাদের ধারণা এই যে, শিক্ষকের রচিত এই উপাদান শিশুর পক্ষে 

প্রয়োজনীয় বস্ত ও ক্রীড়া সম্পর্কে হওয়া। উচিত। শিশুর প্রাকৃতিক 
এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্চিত উপাদানও অবশ্তই তৈরী করতে 
হবে। তবে নিছক ভিত্বিহীন আজপগ্তবী গল্পের উপাদানএ তরী করার 

পক্ষপাতী আমরা নই। এ কথা ঠিক যে, কল্পনার খোরাক জুগিয়ে 
শিশুর আগ্রহ সহজেই স্থষ্টি করা যায় এবং তাঁর ফলে শিশু লিখিত 
উপাদানকে আয়ত্ত করে গল্পকে জেনে নিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 

করে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কশৃদ্ভ নয় এমন 
কল্পনার মধ্য দিয়েও শিশুর আগ্রহ অন্নুরূপভাবেই হ্যঙ্টি করা যায় এবং 
তাতে শিশুর মানসিক গঠন সুস্থতর হয় । 

কাজের সমগ্র ছাড়াও শিশু যাতে যখনই দেয়ালের দিকে চাইবে 
তখনই কিছু পড়ার উপাদান+পায় তার ব্যবস্থা কর! দরকার । এতে 

শিশু সহজেই এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শবের সঙ্গে 

পরিচিত হ"য়ে উঠবে। শক্ত কাগজের ওপর তুলা, সুতা, পাঁজ, কাপড় 

ইত্যাদি এ্টে পাশে বিভিন্ন শবগুলি লিখে দেওয়া যেতে পাঁরে। 
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বিভিন্ন জিনিষ রাখার জদ্য বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করে সে সব জায়গায় 
জিনিষগুলির নাম লিখে দেওয়া যেতে পারে; যেমন-_আসনের 

জায়গায় “আসন” ঝাড়্র জায়গায় 'ঝাড়ত কোদালের জায়গায় 
“কোদাল” ইত্যাদি । ব্যবহার শেষ হয়ে গেলেই জিনিষপত্রগুলি 
নির্দিষ্ট জায়গায় এনে গুছিয়ে রাখতে হবে। তাণ্ছাডা বিভিন্ন 
সরঞ্জামের একটা ছোট প্রদর্শনী প্রথমাবধিই করা চলতে পারে এবং 

তাতেও বিভিন্ন দ্রব্যের পরিচয় লিখে দেওয়! যায়। 

প্রথমাবধি শিশুর পড়ার উপাদান অজজ্র বাড়িয়ে যাওয়া চলে। 

তবে একটা দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার যে, শিশু যেন পড়ার মধ্য দিয়ে 

নিজের মধ্যকার স্বতঃম্যুর্ত ক্ষুধার তৃপ্তির খোরাঁক পায়। যা সে বোঝে 

না, যাতে তার দরকার নেই, যে জিনিষ পড়বার প্রয়োজন সে বোধ 
করে না, তা জোর করে যেন তার ঘাড়ে চাপান না হয়। বিদ্যালয়ে 

অনেক সময় অনেক নীতিবাঁক্য, মনীবীদের অনেক ভাল ভাল কথ! 

লিখে রাখা হয়। সে সব কথা বয়স্ক মনের কাছে প্রয়োজনীয় হতে 

পারে, তাদের কাছে তৃপ্তিকর ও সহজ-বোধ্য হ'তে পারে, কিন্তু 

শিশুদের কাছে ওই সব বাক্যের মূল্য অতি সামান্য । . 
কিরকম আলোচনার পর কি রকম পডার উপাদান দেয়ালে 

টাঙিয়ে রাখা চলে, তার ছু* একটা নমুনা নীচে দেওয়া হল £ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষক কার্ধ্যস্চী 

রচনা করে থাকেন, যাতে শিশুরা! বুঝতে পারে কাজটা তাদেরই এবং 

কাজ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করার অধিকার তাদেরও আছে। 

এতে শিশু নিজেদের করণীয় ও প্রয়োজনীয় কাজগুলিকে স্পষ্ট 

ভাবে দেখতে পায় এবং কিভাবে সেই সব কাজের সুব্যবস্থা করা 
যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা করার স্থযোগ পাবে। তারপর শিক্ষক এই 

ভাবে আলোচ্য বিষয়টিকে লিপিবদ্ধ করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে 
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পারেন £ “কার উপর কোন কাজের তার পড়ল, কবে কোন্ কাজ 

কতক্ষণ হবে, তা যদি ভূলে যাই তবেকি হবে! আচ্ছা, আমরা 
আমাদের আজকের কথাগুলি লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখিনা কেন? 

ভুলেও যদি যাই তবে ত+ দেয়ালের লেখাটা দেখলেই আবার তা” মনে 
করে নিতে পারব ।৮ 

এরকম ভাবে লিখে রাখার প্রস্তাবে বিদ্যার্থীদের মত পেতে 

বিন্দুমাত্র দেরী হবে না। উপযুক্ত শিক্ষক লেখা এবং সাজানর 

ব্যাপারের মধ্য দিয়ে শিশুদের সামনে প্রকৃত সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শন 

রাখবার স্যোগ পাবেন। 

একথানা কাগজে লেখা যেতে পারে £ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

-. গ্রই সপ্তাহের কাজের ভার 
পানীয় জল তোল ও কলসী পরিষ্কার করে রাখা--অসীম, 

মায়া । 

ঘর পরিষ্কার করা-_স্ুধীর, করিম, গোবর্ধন | 

বারান্দা ও উঠান পরিষ্কার করা--স্থবোধ, স্ষম!, পারুল, 

লক্ষণ ও ফতেম! । 

আসন ও প্রার্থনার জায়গা সাজান-_সহীদ, আজাদ, 

বেলা । 

কুতাকাটার জিনিষপত্র ভাগ করে দেওয়া ও কাজের পরে 

ফিরিয়ে নেওয়া--প্রতুল, অসীম, সোফিয়া । 

বাগানের কাজের জিনিষপত্র ভাগ করে দেওয়া ও কাজের 

শেষে ফিরিয়ে নেওয়া__অক্ষয়, শোভা, যতীন, সাহাবুদ্দীন। 
অতিথিদের অভ্যর্থনা করা ও শ্রেণীর দায়িত্ব-_অমল | . 

আর একখান! কাগজে ঃ 

(১) আমরা প্রত্যেক দিন ৪৭ মিনিট সাফাইর কাজ করব। 
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(২) আমরা প্রত্যেকদিন ৮ আন] তুলা পি'জব। 

(৩) আমরা প্রত্যেক দিন ৪ কলি সুতা কাটব। 

(৪) আমরা প্রত্যেক শনিবারে পতাকা অভিবাদন করব। 

(8) আমরা প্রত্যেক রবিবার ও বুধবারে শ্রেণীর লিখব। 

(৬) আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের শ্রেণীঘর, বারান্দা ও 

উঠান ঝাড়, দেব। 

(৭) আমর! প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আমদের সারা সপ্তাহের 

কাজের হিসাব করব । 

(৮) প্রত্যেক দিন কাজ সুরু হওয়ার আগে প্রার্থনা হবে। 

প্রার্থনার গান দেয়ালে লিখে দেওয়া হবে। 

(৯) প্রত্যেক সোমবারে তুলা দেওয়া! হবে। 

(১০) প্রত্যেক মগলবার ও শনিবারে গ্রামে বেডাতে যাওয়া 

হবে। 

(১১) প্রত্যেক শুক্রবারে নিজের নিজের কাপড-চোপড ও বাড়ী 
সাফ করত্ঞেবে। 

এভাবে প্রয়োজনের খাতিরে লিখিত উপাদানের পরিমাণ যথেষ্ট 

বাড়ানো যেতে পারে। লেখাপড়া শেখান আমাদের উদ্দেশ্ত অবশ্ঠই 
থাকবে এবং এজগ্য শব্ধ নির্বাচনের সময় আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখব 

যেন শিশু তার শব্ধ-ভাগার বাড়াবার যথেষ্ট স্থযোগ পায়। কিন্ত 

সর্ব! সতর্ক থাকতে হবে যেন কেবলমান্র পড়ান শেখাবার জগ্ঠই আমরা 

কতকগুলি লেখ ব্যবহার না করি। প্রত্যেকটি লিখিত উপাদান শিশুর 

পক্ষে প্রয়োজনীয় হুওয়] প্রয়োজন এবং শিশুর কাছে এ প্রয়োজনের 

তাগিদ সুম্পষ্ট হওয়! দরকার । শব্ধ নির্বাচনের সময় দেখা দরকার যে, 

একই শব্ধ যেন শিশু প্রথমে বারবার দেখবার ম্বযোগ পায়। এর 

ফলে শিশু নিজের দৃষ্টিশক্তিকে ব্যবহার করে সারৃশ্তগুলিকে বের করার 
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স্যোগ পাবে এবং শিক্ষকের পক্ষেও বর্ণবিষ্লেষণের ন্বুযোগ সহজে 

জুটবে। ৰ ৃ 

স্বরবর্ণ, বাঞ্জনবর্ণের তাগ করার প্রয়োজন প্রথমে হবে না। যুক্ত 

অক্ষরের সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচয় করান চলবে ; কারণ, শিশু প্রথমে 

সমগ্র শব্টিকেই ছবি হিসাবে দেখবে এবং সমগ্র শবটিকেই একটা 

ছবি হিসাবে চিনতে শিখবে । একটা ছবি দেখার সময়ও যেমন প্রথম 

দৃষ্টিতে সব খুটিনাটি ধরা পডে না, পরে দেখতে দেখতে এবং সবচেয়ে 

বেশী সেই ছবিকে নিজের হাতে আঁকতে গিয়ে খু'টিনাটির দিকে দৃষ্টি 
আকুষ্ট হয়ঃ তেমনি শিশ্তর বেলাতেও প্রথমে শব্দের ছবিটির সঙ্গে 

মোটামুটি পরিচয় ঘটবে এবং এর পর বার বার দেখতে দেখতে এবং 

বিশেষভাবে লিখতে গিয়ে সে পরিচষ সম্পূর্ণ হবে । 

শিক্ষককে অবশ্ঠ প্রথম থেকেই যেখানেই লিখে রাখার প্রয়োজন 

সেখানেই কষ্চপটেই হোক অথব! নিজের খাতাতেই হোক, লিখে যেতে 
হবে এবং সেদিকে শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট কবতে হবে । কিন্ত শিক্ষক প্রথমে 
শিশুকে জোব করে পড়তে, লিখতে বা কোন জিনিষ মুখস্থ ক'রে 

রাখতে দেবেন না । শিক্ষকের প্রথম কাজ শিশুর আগ্রহ হৃষ্টি করা, 

শিশুকে বাধ্য করা নয় । 

একই অক্ষরযুক্ত বিভিন্ন শব্ধ যখন শিশু আয়ত্ত করে ফেলবে তখন 

আসবে বিভিন্ন শব্ষের মধ্যে একই অক্ষরের তুলনা ও বিশ্লেষণের পালা । 
টাকু 

টাকুর চোঙ 

কুট 
নাটাই 
প্রত্যেকটি শব্যেই “ট” অক্ষরটি আছে। বিভিন্ন শবগুলি শিশুর 

আয়ত্ত হয়ে গেলে বিভিন্ন শবের +-এর অবস্থানের প্রতি ও এই 
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অক্ষরটির ধ্বনির প্রতি আমরা শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। অব্থ 

আপনা থেকেই শিশুর দৃষ্টি এই সব সাদ্ৃশ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়) তবে 

বিভিন্ন জনের কম-বেশী সময় অবশ্তই লাগে। এইথানেই উপবুক্ত 

সময়ে শিক্ষকের সাহায্য কার্ধ্যকরী হয়। শিশুর দৃষ্টি যখন এই দিকে 
আকৃষ্ট হ*তে সুরু করে, সেই সময়ে সাহাধ্য পেলেই শিশু সবচেয়ে কম 

সময়ে ও ভালভাবে শবকে বিশ্লেষণ করে বর্ণগুলিকে আয়ত্ত করতে 

পারে। দেখ| যায়, এক এক সময়ে শিশু স্থুর করে একই রকমের 
কতকগুলি শব পর্ পর আবৃত্তি করে, যথা-_খেয়েছি, গিয়েছি; নিয়েছি 

ইত্যাদি। অনেক সময় শিশু একটি শব্দকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ করে, 

ধ্বনিগুলিকে যেন আলাদা আলাদা করে ধরতে চায়, যেমন মা-গো, 

বা-বা-গো॥ ক-র-ব ক-র-ব-ই-তো ইত্যাদি। এ সময় শিশু পুর্ণ শব্দ- 
ধবনিকে মনে মনে ভাঙতে স্থুরু করেছে। এ সময়ই শিশুকে সাহায্য 
করার সময়। 

অনেকের এভাবে পড়! শেখানোতে আপত্তি আছে। তারা 

মনে করেন, এতে শিশুর পড়া শিখতে অযথ! দেরী হয়। তারা বলেন 

যে, শব্দের বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে মাত্র কয়েকটি মূল বর্ণ আছে। যদি 
মূল বর্ণগুলির দিকে শিশুর দৃষ্টি প্রথমেই আকৃষ্ট করা যায়, তবে শিশুকে 
কষ্ট ক'রে প্রত্যেকটি শব্দের আলাদা আলাদা রূপকে চিনবার প্রয়োজন 

হয়না । তাঁর! মনে করেন যে, এত বিচির শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে 

শিশুর অন্থবিধা হয় ; তারা ভয় পেয়ে যায় শবের প্রাচধ্য দেখে। যদি 
অন্তনিহিত এঁক্যের দিকে প্রথমেই শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয়, যদি 
তাকে জানিয়ে দেওয়! হয় যে, কেবল মাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি 
অক্ষর চিনে নিলেই সকল শব্ধকে চিনবাঁর চাঁবিকাঠি পাওয়া! যাবে, 
তবে শিশুর পক্ষে শেখাও সহজ হবে, আর ভয়কেও দূর করা যাবে এবং 

কাজও হবে তাড়াতাড়ি । 
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আমরা এই মতবাদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। আমাদের 
ধারণা, এই মতবাদ বয়ক্কদের চিস্তাধারাকে শিশুর কাধে চাপিয়ে দেয়। 

পূর্ব্বেই বলেছি যে, বর্ণগুলি বয়স্কমনের ধ্বনি-বিশ্লেষণের ফলে স্থষ্ট। 
শিশুর কাছে এই বর্ণগুলির আলাদা কোন অস্তিত্বই নাই। আমরা যদি 
শিশুকালে নিজেদের প্রথম পড়া শেখার কথা মনে করি, তবে দেখতে 

পাঁব যে, আমরা যখন “হাসিখুশী* পড়েছি তখন “অ এ অজগর ওঁ আসছে 
তেডে+, 'আ এ আমটি আমি খাব পেড়ে" ইত্যাদি পড়েছি বটে 

কিন্তু "অ+ “আ+ প্রভৃতি অক্ষরগুলি আমাদের মনে কোন রেখাপাত 

করেনি। আমরা পরম আগ্রহে যা পড়েছি তা বিভিন্ন বাকাগুলি 

'অজগর এ আসছে তেডে", 'আমটি আমি থাব পেড়ে ইত্যাদি। 

ওইগুলি পডতে আমাদের আগ্রহের কোন কমতি হয়নি। বস্তবতঃ যা 

আমাদের আকৃষ্ট করেছিল তা ওই বিবিভ্র বাক্যগুলিই। সুতরাং 
শব্-বৈচিত্র্য দেখে শিশু তয় পায় এ কথাটা ঠিক নয়; তার আকর্ষণ 
ওই শবগুলিরই প্রতি, তাদেব বিশ্লেষণের প্রতি নয়। বস্ততঃ, পথে 
শিশুকে যখন জোর করে বর্ণ-পরিচয় করান হয়, তখন সে ওহ বর্ণগুলি 
দিয়ে শবগুলিকে চিনবার চাবিকাঠি পাঁবে, একথা মোটেই ভাবে 
না। ছবি হিসাবেই অক্ষরগুলিকে মুখস্থ করে যাঁয়। সেজগ্যাই অক্ষর- 
গুলিকে চেনার পরেও ওই বয়সে অক্ষর জ্ঞানকে প্রয়োগ করার 

ক্ষমতা শিশুর জন্মায় না, শব্বগুলিকে সে নেহা যন্ত্রৎই মুখস্থ 
করে যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, সময়ের কথা। তাড়াতাড়ি পড়তে শেখা লাভজনক, 

এটা শিশুর দৃষ্টিতে বিচাধ্য নয়, বয়স্কদের দৃষ্টিতে বিচার্ধ্য | এট! মোটর, 
এরোপ্লেন, কলকারথানার যুগ । এ যুগে ত্র আর “প্রচুর' এই আমাদের 

বীজমন্ত্র হ'য়ে উঠেছে । এই ধাধায় পড়েই আমরা হয়ত ভাবি, শিক্ষা 

ব্যাপারেও গতিটাই প্রধান হওয়া উচিত। ধরা যাক্, আজ বিজ্ঞান 
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এমন কিছু আবিষ্কার করল যাতে আজ যা'র জন্ম হল কালই সে পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়ে কৈশোরের সীমায় পা বাড়াবে, পরদিনই সে বার্ধক্য 
উপনীত হবে, তার পরদিনই মৃত্যু । জীবনের গতি এর. ফলে দ্রুত হ'য়ে 
গেল লন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁতে কি আমরা তুষ্ট হব? সর্বক্ষেত্রেই 
দ্রুততা সাফল্যের একমাত্র লক্ষণ নয়। পড়া শেখার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি 

শেখাটাই লক্ষ্য হওয়! উচিত নয়, ভাল করে শেখাটাই লক্ষ্য হওয়া 

উচিত; আর শেখটা আননাময় হবে এটাও লক্ষ্য হওয়! উচিত। 

বর্তমান পড়ান শেখা যে তাল করে শেখা নয়, তা বয়ক্ষদের 

ছোট বেলায় শেখা লেখাপড়া ভুলে যাওয়ার দৃষ্টান্তের প্রাচুর্য থেকেই 
বুঝা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়ত! অন্ভতব 

করা এবং লেখাপড়া শেখার জগ্য শিশুর আগ্রহ হৃষ্টি করাতেই প্রথমে 
বেশী সময় দেওয়া হয়ে থাকে । এই সময়ের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞান জন্মিয়ে 

দেওয়! যায় সত্য ; কিন্ত প্রয়োজনের সঙ্গে তাকে ধুক্ত না করার ফলে 

এবং প্রয়োজনের তাগিদ শিশুকে অগ্ুভব করতে না৷ দেওয়ার ফলে এই 
রকম শিক্ষার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বুনিয়াদী শিক্ষার শব্দ ও অক্ষর- 

পরিচয় হয় প্রয়োজনের তাগিদে, ফলে বিদ্তার্থী জীবনে এর প্রয়োগ 
বুঝতে পারে এবং শিক্ষার চ্চা চালিয়ে যাবার তাগিদ অনুভব করে। 

ফলে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শেখা বিষ্তা ভূলে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। 

দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে জ্ঞান কি ক'রে অর্জন করতে হয়, সেই 
শিক্ষাটাই দেওয়! হয়। কতকগুলি শিক্ষা__তা শব্দ বা অক্ষরই হোক, 
নীতিবাক্যই হোক্, সমগ্তার সমাধানই হোক-_কুইনাইনের বড়ির মত 

গিলিয়ে দেওয়া হয় না। তাতে প্রারভ্তে সময় বেশী লাগে সত্য, কিস্ত 

এতে শিশুর মানসিক স্বাবলম্বনের পথ পাকা ভাবে তৈরী হয়। ফলে 

শিশু প্রথমে ধীর গতিতে এগুলেও পরে দ্রুত গতিতে সাধারণ শিক্ষা 

ব্যবস্থায় শিক্ষিত শিশুকে ছাড়িয়ে যায়। এর দৃষ্টান্ত হিন্দস্থানী তালিশী 
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সঙ্ঘের ষষ্ঠ বাধিক বিবরণীতে বিহারের বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ের ছাত্র- 
ছাত্রীদের অগ্ক সাধারণ বি্ভালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তুলনামূলক 

বিচারের ফলাফলের যধ্যে পাওয়া যাবে ।& তৃতীয়তঃ মনোবিগ্ভার 

তরফ থেকেও আজকাল বল! হ”য়ে থাকে যেঃ ৬।৭ বছর বয়স হবার 

আগে শিশুর দৈহিক গঠন লেখাপড়া! শেখার পক্ষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। 
এ সময় তার ওপর লেখাপড়ার বোঝা অতিরিক্তভাবে চাপিয়ে দিলে 

সেই চাপে তার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হবার আশক্কা আছে। 
বর্তমান কালে দুইটি শিক্ষায় প্রগতিশীল জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে 
আমরা এর দৃষ্টান্ত পেতে পারি। ইংলগ্ডে বাধ্যতামূলক শিক্ষ! দ্র হয় 

৫ বৎসর বয়স থেকে, আর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ৮ বছর বয়সে। কিন্তু 

ত! বলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ছেলেমেয়ের! পিছিয়ে আছে, একথা 

মনে করার কোন কারণ নেই; বরং গত ২৫ বৎসরের ইতিহাস দেখলে 
দেখতে পাই, সোভিয়েট শিশুরা ইংলগ্ডের ছেলেমেয়ের চাইতে অনেক 

ক্রতবেগে এগিয়ে চলেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 

সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দখল ক'রে বসেছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় পড়তে বা 

লিখতে শিখতে প্রথমে সময় বেশী লাগে, একথ৷ অবশ্ই সত্য; কিন্ত 
এই বেশী সময় লাগাকে বুনিয়াদী শিক্ষার একটি ক্রটি বলে মনে করার 

কোন কারণ নেই, বরং এতেই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তনিহিত শক্তির 
পরিচয় রয়েছে । এখানে শিশুকে সর্ধেক্ত্রিয় দিয়ে মানসিক আগ্রহের 

জোয়ারের সহায়তায় শিখবার স্থযোগ দেওয়! হয় ; এর ফলে বুনিয়াদী 

শিক্ষা-পদ্ধতিতে শেখা লেখাপড়া স্থায়ী ও সার্থক হয়। 

পড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে লেখার পাঠও সুরু 
পপ পপ এপ 

* বুনিয়াদী শিক্ষার কথা পৃঃ ২০ 25058013501 [811003 38008095 81568 

42150181 09১০: 700 62--ঠ7. 
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হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রেও বর্ণ-পরিচয় এবং অক্ষরের উপর হাত 
বুলান দিয়ে লেখা স্থুরু হয় না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই 
শিশুকে খুশীমত ছবি আঁকতে দেওয়া হয়। ছবি আকা মানে রেখা, 

বৃত্ত, বুক্তাংশ ইত্যাদি নিয়ে কসরৎ করা নয়, নেহাৎই নিজের মনের 
খুশীতে চারপাশের দেখা জিনিষগুলিকে রূপের বাধনে বাধার খেয়াল 

মাফিক চেষ্টা । শিক্ষকও এই ক্ষেত্রে ছবির ভূল ধরতে বসেন না। 

শিশু মনের খুশীতে আঁকে, আবার মনের খুশীতেই মিটিয়ে ফেলে । 
শিক্ষক কেবল সাহায্য করেন ঠিক ভাবে বসতে, ঠিক ভাবে কাগজ, 

প্লেট, পেন্সিল বা চক ধরতে, ছবি আঁকার উপাদানগুলি সম্পর্কে 

শিশ্তর ওৎ্সুক্য জাগ্রত করতে । এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মাংস- 

পেশীর উপর শিশুর কর্তৃত্ব বাঁডতে থাকে, রূপ ও আকৃতির বৈশিষ্ট্য 

শিশুর চোখে ধরা পডতে আরম্ভ করে। শিশু যাই আঁকুক না কেন, 
তাতে তার নিজের স্বাক্ষর দিতে উদ্ধদ্ধ করা হয়। ওই স্বাক্ষর 
দিয়েই যে তার নিজের অঙ্কিত ছবি কোন্টি তা চেনা যাবে, এইটুকু 
বুঝিয়ে দিলেই শিশুর নিজের ছবিতে নিজের স্বাক্ষরটি একে দেবার 
আগ্রহের আর অন্ত থাকে না। নিজের নামটি কি ভাবে আঁকতে 

হয় তা শিশু কুট, টাকু, আসন প্রভৃতি যে-কোন জিনিষে লেখা 

নিজের নাম দেখেই শিখে নিতে পারে। এই ভাবে নিজের নাম 

লেখা শেখ থেকেই শিশুর লিখনপর্ব মুর হয়। এর পরই শিশু 

সকলের, বিশেষ ভাবে মা-বাবা-ভাই-বোনের নাম লিখবার ভঙ্য 
চেষ্টা করে। তাতে কোন বাধা অবশ্তই দেওয়া! উচিত নয়, আর 

সক্রিয় ভাবে বিশেষ কোন সাহায্যও শিক্ষকের করার প্রয়োজন নেই। 

শিশুকে নিজের চেষ্টায় তার ঈপ্সিত নামগুলি লিখতে শেখার সুযোগ 

দেওয়া হয়। 

তারপর শিশু বিদ্বালয়ে আসতে আরম্ভ করার পর ৪ থেকে ৬ 
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মাসের মধ্যেই শিশুকে নিজের হিসাব নিজে রাখতে উদ্ধদ্ধ করা হয়। 
এই কয় মাসের অভিজ্ঞতায় হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা শিশু ভাল 
করেই বুঝতে পারে এবং সেই জন্য লিখবার জগ্ত যথেষ্ট আগ্রহ এই 
সময়ের মধ্যে তার জন্মায়। এই সময়ের মধ্যে শিল্পকাজ করার ফলে 
হাতের তমন্থুল ও পেশীর উপর শিশুর কর্তৃত্ব অনেকখানি জন্মায় এবং 
সেজন্ক তার পক্ষে লিখতে শিখা সহজ হয়। তদুপরি এই কয়মাসের 
মধ্যে হিসাব লিখার জন্য প্রয়োজনীয় শব্বগুলির সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় 

হয়। 

প্রথমে শিল্পকাজের, বিশেষতঃ শৃতাঁকাটার হিসাব রাখতে 

শেখানটাই সব চাইতে যুক্তিযুক্ত। প্রথমতঃ সৃতাকাটার হিসাব 
রাখার মধ্যে শিশুর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ও আনন্দ অনেকখানি আছে। 

সে কতখানি সুতা কেটেছে তার নিতু্লি হিসাব সে রাখতে চায়, 

মোট কতখানি সুতা একটা নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সে কেটেছে এবং 
তাদিয়েকি তৈরী হতে পারে এ জানার মধ্যে তার অনেকখানি 

আনন্দের খোরাক আছে। দ্বিতীয়তঃ, হুতাঁকাটার হিসাব রাখাটা! 

খুব সহজ হিসাব থেকে সু্ম ও জটিল হিসাবের দিকে ধীরে ধীরে 
নিয়ে যায়। শিশু দাত মেজেছে কিনা এ সম্পর্কে আলোচনা 

চলে, দাত ন| মাজলে কি ক্ষতি হতে পারে তা শিশুকে বলে দেওয়া 

চলে এবং তাতে ওদের আগ্রহও হ্ষ্টি হয় অনেকখানি । কিন্তু "আমি 

দীত মেজেছি” বা "আমি দীত মাজি নাই” এ লিখে রাখার সার্থকতা 

শিশু সহজে বুঝতে পারে না। ত৷ ছাড়! সম্পূর্ণ বাক্যের সবগুলি 
শব্দ লিখতে পারার আগে এসম্বন্ধে কিছু লিখে রাখাও ঠিক হয় না । 

হুতাকাটার হিসাব রাখার মধ্য দিয়ে শিশুর লেখা কি করে এগিয়ে 
চলে তাঁর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি £ 

প্রত্যহ হুতাকাটার পর শিশুকে সুতা নাটাইতে গুটাতে বলা 
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হয়। শিশু দশ দশ তারে এক এক কলি বাধে। প্রথম শিশুকে 

বল] হয় ;”আজ কত তার স্ৃতা কেটেই একট! কাগজে লিখে 

তোমাদের প্রত্যেকের নাটাইয়ের হুতার মধ্যে গুঁজে রাখ ।” কেউ 

লেখে ৫ কলি, কেউ ৭, কেউ ১কলি ৬ তার ইত্যাদি যে যত সুতা 

কেটেছে সেই সংখ্যা। কলি হিসাবে লেখার ফলে ১ থেকে ১০ এর 
বেশী কোন সংখ্যা লিখতে হয় না। ৪ কলিতে এক পাঁটি ও ৪ পাটিতে 

১ লটি বেঁধে নাটাই থেকে সুতা খুলে নেওয়া হয়। ন্বতরাং, সুতার 

হিসাব রাখার জন্ত ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা এবং তার, কলি ও 

পাটি-_এই কয়টি কথা লিখতে শিখতে হয় । শিক্ষক নাটাইয়ে লেখা 

সংখ্যা দেখে নিজের হিসাবের খাতায় প্রত্যেক বিদ্যার্থীর কাটা সুতার 
পরিমাণ লিখে নেন। ফলে সঠিক ভাবে গুণবার এবং সেগুলি 

সুন্দর ও স্পষ্ট ক'রে লিখবার একটা! প্রেরণা ও স্থযোগ শিশুরা পায়। 

তারপর শিশ্তদের নিজ নিজ খাতায় নিজ নিজ কাজের হিসাব 

রাখতে বলা হয়। এবার শিশু নিজের খাতায় অতি পরিচিত বার, 

তারিখ লিখতে শ্ুরু করে এবং সেদিনের স্তার পরিমাণটা লিখে 

রাখে। যথা, শিশু একদিন ৬ তার সুতা কাটল । সে তার শিল্প- 

খাতায় লিখবে £ 

বুধবার, ১ল! বৈশাখ, ৬ 

প্রথম প্রথম লেখ খারাপ হয়, দুর্ববোধ্য হয়, কিন্ত কিছু দিনের 

মধ্যেই লেখা হুন্দর হ'তে আরম্ভ করে; অবশ্ত যদি কৃষ্ণপটে শিক্ষকের 
লেখা সুন্দর হয় । ভ্রত লিখার উন্নতিবিধানের পেননে একটা প্রত্যক্ষ 

কারণও থাকে )-তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে প্রত্যে- 
কের সমস্ত সপ্তাহে কাট সতার হিসাব করতে হয় এবং সেই হিসাবের 
সঙ্গে মিলিয়ে হৃতা জমা দিতে হয়। যদি লেখা পড়া নাযায় বা 
লেখা ভূল হয়, তবে এই হিসাব করতে বা স্থত! মিলিয়ে দিতে যথেষ্ট 
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বেগ পেতে হয়। এজদ্য শিশু সুস্পষ্ট ভাবে নিভূল করে লেখার 
চেষ্টা করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হিসাৰ রাখাটা পূর্ণতর হতে 
আরম্ভ করেঃ 

সোমবার, ১৮ বৈশাখ-_-৬ তার সুতা! 

বৃহম্পতিবার, ২১শে বৈশাখ--৬ তার হ্ৃতা। 

সোমবার, ২৫শে বৈশাখ--১কলি সুতা কেটেছি। 
শুক্রবার, ৯শে বৈশাখ--আজ ১কলি ৫তার হুতা কেটেছি। 

মঙ্গলবার, ১ল! জ্যেষ্- আজ আমি কলি ১তার হতা কেটেছি। 

এই হিসাব রাখতে গিয়ে একই শব, একই অক্ষর বার বারই 
ব্যবহার করতে হয়। ফলে অক্ষরগুলির সাথে পরিচয় ঘটান সহজ 

হয়ে পড়ে এবং চেনা জিনিষকে ভাল করে চিনে নিতে সময় বা শ্রম 
কোনটাই বেশী লাগে না । 

সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করার কাজও পূর্ণ তর হ'তে ন্ুক করে। প্রথমে 

হয়ত কেবল মাত্র আগের দিনের সুতার পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করে 
দেখা হয়--আজ গত কালের চ/ইতে বেশী স্তা কাটা! হল, না কম। 

তারপর প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবে কার কম কাঁর বেশী হল এই হিসাবে 
পা দেওয়া যাঁয়। এব পরের পধ্যায়ে সমগ্র শ্রেণীর কম-বেশীর 
হিসাব হয়। তারপর সমগ্র সপ্তাহ, মাস, যাম্মাসিক, বাৎসরিক 

হিসাব রাখার কাজ নুরু হয়। হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার 

সারমর্থও শিশু লিখে রাখতে শিখে। 
একবার লিখ! ও পড়। শিখ! হ'য়ে গেলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের 

শিশু সাধারণ খিগ্ভালয়ের শিশ্তর তুলনায় অনেক বেশী পড়ে ও লিখে 
এই আমাদের ধারণ] | শিশুকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম ১২ বৎসর 

বই দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু নানাবিধ হিসাব রাখতে দিয়ে এবং 
নানাবিধ আলোচনার সারমর্শ লিখতে দিয়ে, প্রাকৃতিক ও সামাদ্িক 
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পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সম্পর্কে বিবরণ লিখতে দিয়ে 

শিশুকে এত বেশী চাপ দেওয়! হয় যে, শিশু নিজের বই নিজেই রচনা 
করে ফেলে। সাধারণ বি্বালয়ের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে এই তফাৎ, থাকে 
যে, শিশুর এই পুস্তক তার স্বরচিত পুস্তক, এ তার নিজের আত্স- 
প্রকাশের চেষ্টার ফল। ফলে, শিশুর এই লেখাকে সযত্বে রক্ষা 

কববার প্রতি দৃষ্টিও থাকে বেশী আর এই লিখিত উপাদানকে 
লিখবার ও পড়বার প্রয়োজনকেও সে ভাল করে বুঝতে পারে । ফলে 

যে বয়সে সাধারণ বিগ্ভালযে শিশু পরের বুলি বুঝে না বুঝে মুখস্থ করে 

এবং কোনমতে শিক্ষকের কাছে তা উগীরণ করেই পরীক্ষার পর 

সবটুকু তুলে যায়, সেই বয়সেই বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে শিশু আত্মপ্রকাশের 
পথে অনেকটা! এগিয়ে যায়। 

বুনিয়াদী বিগ্ভালযে বই পড়ান হবে লা বা বই-এর প্রয়োজন 

সামান্ভই এই ধারণাও ঠিক নয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় বই পডানর 
সঙ্গে কোন বিরোধ নাই, বিরোধ বই পডানর ধরণটার সঙ্গে। 
সাধারণ বিদ্যালয়ে বই পডানব সঙ্গে বিগ্ার্থার প্রয়োজন, তার 
সমস্তা ও সমাধানের কোন যোগ নাই। এখানে শিশু কি পড়বে 
তার বিচারবর্তা বয়স্করা । কি পডলে ভাল হবে তা বয়স্কর! ঠিক 
করে রাখেন পাঠ্য পুস্তকরূপে এবং বিষ্তার্ধীদের পরীক্ষার সময় 
যেন-তেন-প্রকারেণ সেই পুঁথিকেই যথাসম্ভব হজম ক'রতে হয়। 
বুনিয়াদী বিগ্যালয়ে বিদ্যার্থাদের নান! প্রকার কাজ করতে হয়। 

এখানে কাজ বলতে কেবল শিল্পকাজই বুঝায় না,__-সাফাইয়ের কাজ, 

রোগীর সেবার কাজ, রাষ্, সামাজিক, সাহিত্য বিষয়ক, নানা প্রকার 

উৎসব রচনাও এই কাজের অন্তভূক্ত। এ সকল কাজ করতে গেলেই 
নানা লমগ্তার উতদ্তব হয়) নান! গান, কবিতা, গল্প সংগ্রহ করতে হয় ) 
নানা হিসাবের খুঁটিনাটি বুঝে নিতে হয়। শিক্ষক সমন্তা সমাধানের 



রা 
| "আন সে জদেক বই খ্বাটে, অনেক খুঁজে দেখে, 

পাঠাপুন্তক্ের মধ্যেই তাঁর পড়ান! সীমাবদ্ধ খাঁকে লা। 
ধচ। এখানে পড়ার গরজ তা নিজের গর, সভার সমাধানের পর্জো 
ঠা প্রতাক্ষ যোগ ) ছতরাং, বেশি পড়া তাকে ক্লান্ত করে না । সরে 
পি তাকে পড়ার ঘই থেকে লেখকের ভাষাঙ্গ"অধীত বিষয় উদ্গীয়ণ 

শু ছয় না। তার প্রকাশ-্ষমতা, তার ভানী-শ়িতব 
রা | পথ থাকে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুত্তক না* থাকার হানা |, 

বিস্তালষে বিস্তার্থীকে পড়তে হয় বেশী, অথচ তার 
সা খ্যকিগত গ্রকাশতঙ্গী গড়ে তোলার হুষোগও 
শী, 

বুনিয়াদী বিজ্ঞালয়ে লেখা-পড়! শিখতে মোটামুটি এই বুঝায় & 
৫৩ ওচওত, 885 00005 ৪৪ 100 11008289195 05008 
মক 3005 18885 605 ৪04 43881006100 89699 ভগ । 
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